
Distrikt København 

Vejledning for DSF A+ Licens skydning på skydebaneanlæg 
 

Se endvidere: 
Instruks for banernes brug gældende for skydning godkendt af Dansk Skytteunion (Se: www.dsfkbh.dk) 

Regler for brug af banerne 14,15 og 16 (Se: www.dsfkbh.dk) 
 

Generelt 

Skydebaneanlæg Københavns Skyttecenter (KSC). 

Sted Selinevej 5, 2300 København S. 

Hjemmeside www.kbh-skyttecenter.dk 

Ejer af anlæg Skydebaneforeningen Københavns Skyttecenter. 

A+ administrerende forening DSF Distrikt København. 

Kontaktpersoner Finn Johansen: 29 63 99 66 (Banelægger) 
Knud Erik Poulsen: 27 23 67 48 (Banelæggere)  
Vagten på centret: 51 64 32 20 

 

Åbningstider, skydetider, miljøbegrænsninger, kaliber 

Åbningstider, skydetider Der henvises til: www.kbh-skyttecenter.dk.  
Enkelte baner kan være reserveret. Oversigt på www.dsfkbh.dk 

Miljøbegrænsninger Ingen begrænsninger inden for åbningstiden.  

Kaliber Alle godkendte kalibre. 

Seneste instruks for banens brug 8. februar 2010. 
 

Anvendelse af anlægget 

Åbning Indskrivning ved henvendelse i vagten. Anvendelse af banerne kræver 
at du er registreret som godkendt skytte på liste hos vagten. 
Godkendelse opnås efter forudgående kursus. Der betales årsafgift for 
brug af banerne, enten personligt eller gennem din forening. 

Skiver, stål, props mv. Skiver medbringes selv. Skivepinde forefindes.  
Der må kun skydes på opsatte stålmål, som er markeret med følgende 
tekst: ”Godkendt af DSFkbh”.Opsatte stålmål må ikke flyttes.  
Der må kun anvendes props efter forgående aftale med en banelægger. 

Affald Skal anbringes i de på banerne dertil indrettede beholdere. 

Bæring af våben Våben må bæres i hylster på, og mellem banerne 14, 15 og 16. 

Skydestillinger Der må kun forekomme stående skydning.   

Afspærring Bane 14 og 15: Ingen.  
Bane 16: Der må kun skydes fra standplads under halvtag. Ved 
skydning fra venstre overdækning må der ikke opholde sig personer 
under højre overdækning, og omvendt. Ingen må opholde sig mellem 
halvtagene eller mellem halvtag og sidevolde. Se skitse for bane 16. 

Markering af skydning Der opsættes advarsesflag ved indgang til banen. 
 

Baner eller områder, der kan anvendes 

Bane 14, 15 og 16 Se skitser 

 



 

Banernes placering 

 
 

 

 
Bane 16: Primært for Steel Challenge træning.  
Der må ikke skydes på tværs af banen. 

 
 

 

Bane 14 og 15: Primært for IPSC træning. 

 


