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Instruks for nedtagning og opsætning af steelchallenge baner på bane 16
Venstre banehalvdel: Pendulum

Højre banehalvdel: Roundanbout

Skivefødderne er anbragt oven over små rund/røde
stokke i jorden. Se foto 1.

Alle skiver er 30 cm i diameter.
Alle skiveholdere er placeret til venstre for plastrør i
jorden (set fra skytten). Rød stander er placeret ved
plastholder med rød indsats. Se Foto 3.

Opstilling, rækkefølge fra venstre mod højre:
1. Høj 30 cm skive i bagvold.
2. Lav 25 cm skive i bagvold.
3. Foran: Høj stopplade (rødt træ), 30 cm skive.
4. Lav 25 cm skive i bagvold.
5. Høj 30 cm skive i bagvold.

Stålholderne skal stå lodret eller hælde svagt
fremover – aldrig bagover. Se foto 4.
Alle skivefødder skal være inddækket med
vejskiltefødder både foran og bagved.

Plastpladerne er altid monteret, så de er låst af skivens påsvejste arm. Se foto 2.
Alle skiver skal være parallelle med bagvolden og hælde fremad mod skytten i en vinkel på 10 – 30 grader.
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Nedtagning, generelt: Anbring nedtagne dele i pæn orden bag skydelinjen på de respektive banehalvdele.
Nedtagning af venste bane (Pendulum)

Nedtagning af højre bane (Roundabout)
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Fjern først skiverne.
Fjern plastpladerne.
Fjern skiveholderne.
Fjern skivepælene (træregler).
Fjern skivefødderne.

Fjern først skiverne.
Fjern plastpladerne.
Skub vejskiltefødderne let til side og løft skiveholderne af.
Fjern vejskiltefødderne.
Fjern stålfødderne.

Opsætning:
1. Placer føderne på de rigtige postitioner.
2. Placer skiveholdere, dernæst plastpladerne.
3. Placer plastpladerne. Isæt skiverne.
4. Kontrollér at plastpladerne er ”låst” vha. skivens påsvejste ”arm”, og at de ikke er drejet.
5. Kontrollér at alle skiver er parallelle med bagvolden og at alle skiver hælder fremad 10 – 30 grader.
6. Kontrollér at stålholdere (højre halvdel, - Roundabout) er helt lodrette eller hælder svagt fremover.
7. Kontrollér at der ikke er efterladt noget på banen, der ikke skal være der.
8. Efter at bane 16 er sat op, skal den spærres for brug. Det sker ved at meddele vagten herom.
9. Banen åbnes igen, når den er godkendt af en af DSFkbh godkendte banelæggere.

