
 

 

 

 

 

 

 

 

Till Dig som vill bli medlem i Bromma Jaktskytteklubb. 
 

Som svar på Ditt intresse att bli medlem i BJK får Du här en del papper, som Du ska ta noga del av. 
 
Bromma Jaktskytteklubb är en ideell förening vars verksamhet är helt beroende av att medlemmarna 
hjälper till i verksamheten. Hjälper många till blir det lätt att få banan att fungera och vi kan alla få 
skjuta så mycket vi önskar och vill. Tänk på, att alla faktiskt kan dra sitt strå till stacken! 
När Du deltar i våra arbetskvällar, belönas Du med frikort på fria serier. 
 

Ansökan om medlemskap: Denna blankett ska Du fylla i fullständigt. När Du gjort det, skicka eller 
lämna den till någon av klubbens funktionärer. 
Klubbens adress är: Bromma JK, Box 1049, 162 12 Vällingby,  
eller på vår hemsida. www.brommajk.com  
Accepteras Du som medlem, kommer det ett brev med besked och inbetalningskort på posten. 
Därefter är det bara att betala in medlemsavgiften på klubbens plusgiro nr 55 10 22-7.  

(Avgiften är för närvarande 300 Kr. och inträdesavgift 500 Kr totalt 800 Kr. För junior gäller årsavgift 

50 Kr. Junior är befriad från inträdesavgift) 
Använd det utsända inbetalningskortet, eller vid annan betalning det nummer som finns på 
meddelandedelen. Medlemskort skickas ut när avgifterna är betalda. 
Var rädd om medlemskortet, Det ska medföras på banan. 
 

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter: Dessa gäller utan undantag. MYCKET VIKTIGT. 
 
Funktionärslista: Här finner Du adresser och telefonnummer till klubbens styrelsemedlemmar och 
övriga funktionärer. Hör gärna av Dig om det är något Du funderar över eller har synpunkter på. 
 
Skjutprogram: Nytt program skickas ut i början av året, så snart skjuttiderna fastställts. 
 Klubben sluter varje år ett avtal med Järfälla kommun om vilka skjuttider som ska gälla under året.  
RESPEKTERA DE SKJUTTIDER SOM FINNS ANSLAGNA PÅ BANAN OCH I PROGRAMMET! 
 
Klubbtävlingar: Här finns ett blad som beskriver klubbens interna tävlingar. 
Regler för tävlingarna finns att tillgå på banan i samband med tävlingen. 
Var gärna med och tävla, det är både kul, spännande och i viss mån även fostrande! 
 
Övrig information: Klubben har en "viltmålbana 50 meter". Den har vi byggt bl.a. för att minska bullret 
från Lövstabanan. På Rådjursbanan, som vi också kallar den, är det bara tillåtet att skjuta med 
kaliber .22 lr. (Denna regel grundas dels på bullerskälet och dels på säkerhetsskäl.) 
Kal. .22.lr. (Klass 4) får skjutas med färre tidsrestriktioner än det övriga skyttet. 

Rådjursbanan sköter Du helt själv. Nyckel till banan får Du genom att skicka in 150 Kr. på plusgirot 
ovan. Märk talongen med "Rådjursbana" samt namn och adress. Nyckeln får Du sedan på posten. 
 
Klubben har ett antal vapen vi kan låna ut i direkt samband med träningsskytte enligt programmet. 
Kontakta tjänstgörande funktionär, om Du vill ha lånevapen!  
Vapnen lånas inte ut för användning utanför klubbens verksamhet och bana. 
 
Vi försöker i klubbens regi göra större ammunitionsinköp, för att få så bra priser som möjligt. 

Klubbens medlemmar kan därför köpa övningsammunition ( Kal. 12 hagel US 7+US9, 6,5x55, 
308W, 30-06 och .22lr. ) samt lerduvor till självkostnadspris. Som medlem kan Du också köpa ett 10-
seriekort och få rabatt på serieavgifterna. Tag kontakt med någon av funktionärerna! 
 
 

 VÄLKOMMEN! 
 Styrelsen för Bromma Jaktskytteklubb 

 

http://www.brommajk.com/


 

 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BROMMA JAKTSKYTTEKLUBB 
 

Skjutledare 
 
Allt skytte, även träningsskytte skall ledas av en skjutledare. 
Skjutledaren är ansvarig för säkerheten på skjutbanan.  
Skjutledarens order och anvisningar skall ovillkorligen åtlydas av alla skyttar och åskådare på banan. 
 

Säkerhetsregler. 
 
Ladda aldrig annat än på skjutledarens order. 
Laddat vapen skall alltid vara säkrat till skjutning skall ske. 
 
Lägg aldrig ifrån dig ett laddat vapen, överlämna ej heller ett laddat vapen till någon annan. 
Rör aldrig någon annans vapen utan dennes medgivande. 
Kontrollera alltid att ett vapen du tar emot från någon annan, är oladdat. 
Rikta aldrig ett vapen, laddat eller oladdat, mot något som ej skall beskjutas. 
 
Skjutning och provriktning får endast ske på skjutstationerna. 
Det är absolut förbjudet att göra provriktningar bakom andra skyttar eller bakom skjutstationerna. 
 
Öppna eld först efter skjutledarens order eller medgivande. 
 
Vid laddning och patron ur, skall vapnet riktas brant uppåt eller ner i marken, utan att något finger 
hålles i varbygeln. 
Patroner får ej placeras i någon del av vapnet, förrän skytten står på sin skjutstation, vänd i 
skjutriktningen och har skjutledarens tillåtelse att ladda. 
Undantag enligt sportskyttets bestämmelser. 
 
Hörselskydd skall användas. Var rädd om Din hörsel! 
 
Vapen och ammunition skall förvaras så att de ej kan kommas åt av obehöriga. 
 
Vapen skall bäras plundrade och brutna eller med öppet slutstycke. 
 
På lerduvbanorna är rem förbjuden. 
 
Skytt som inte iakttager dessa självklara säkerhetsföreskrifter även efter tillsägelse, förbjudes av 
skjutledaren att deltaga i skjutningen. Upprepade förseelser kan leda till uteslutning ur klubben och 
därmed avstängning från klubbens banor. 

 



Banvisa kompletterande säkerhetsregler.  

Älgbana:    
Tillåten ammunition är ammunition med HELMANTLAD KULA. (Tavlorna tål inte annat). 
Vapens mynning skall riktas nedåt då skytte ej sker. 
Markör ska befinna sig inne i maskinhuset vid skytte. 
Provriktning och målföljning (med oladdat vapen), får ske om skjutledaren så tillåter.  
Plats för detta är ytan till höger om skjutkuren.   

Inskjutningsbana: 
Skyttet skall ske från den ljuddämpade byggnaden.  
Tavlor skall placeras i tavelställen i blinderingen.  
Det är förbjudet att placera tavlor framför blinderingen.    

Trapbana: 
Ammunition max US6 (järn) tillåtet av säkerhetsavståndsskäl.  
Skytte får ej ske, när någon befinner sig i maskinhuset.    

Övningstrap:  
Ammunition max US6 (järn) tillåtet av säkerhetsavståndsskäl.  
Provriktning med tomt vapen tillåtet om skjutledaren tillåter och då på anvisad plats.    

Jaktstigsmål: 
Endast hagelammunition tillåtet.  
Endast blyammunition max US9 eller ammunition märkt ”Jaktstig”.  
Markör ska befinna sig bakom blindering vid skytte och bära ögonskydd.    

Markmålsbana: 
Endast hagelammunition tillåtet.  
Endast blyhagel max US7,5.  
Markör ska befinna sig inne i markörhuset vid skytte och bära ögonskydd.  

Rådjursbana / 50 m viltmål:  
Endast avsedd för kal.22lr.  
Markör skall befinna sig inne i markörhuset vi skytte.  
Avsteg från ovan tillåts endast vid av klubben sanktionerad aktivitet. 



 

ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BROMMA JAKTSKYTTEKLUBB 
 
 
 
Allt skytte på banan är förbjudet Långfredag, Påskafton, Påskdagen, Pingstafton, Midsommarafton 
samt hela julhelgen. 
 
Förtäring av spritdrycker i samband med skjutning är förbjuden. 
 
Under pågående skjutning får endast de i skjutningen deltagande uppehålla sig vid respektive 
skjutplats. Alla andra, skyttar och åskådare, får ej störa med högt prat och skratt, eller på annat sätt 
störa de skjutande. 
 
Alla deltagande skyttar ska kunna uppvisa bevis på betald medlemsavgift, legitimation samt licens 
eller lånehandling för de vapen vederbörande använder. 
 
Endast vapen godkända för jakt får användas, utom i de fall skjutledaren ger sitt godkännande. 
 
Grövsta tillåtna hagelstorlek är på grund av säkerhetsskäl US 7. 
 
Var aktsam om klubbens vapen och övrig matriel. 
 
Kasta skräp och tomhylsor i därför avsedda behållare. 
 
Den som sist lämnar banan, ser till att samtliga utrymmen är låsta. 
 
Hjälp till med arrangemang och markering för att alla ska hinna skjuta så mycket som möjligt. 
 
Till sist vill vi i styrelsen vädja om en hjälpinsats från alla medlemmar: 
Se till att hålla rent och snyggt på banan och i paviljongen. 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 
Dessa ordningsföreskrifter är antagna på styrelsemötet 720307 och fastställda på årsmötet 730125. 
 

 



 
 

BESKRIVNING AV KLUBBENS INTERNA TÄVLINGAR. 
 
KLUBBMÄSTERSKAP skjuts i följande fem grenar: 
 
JAKTSTIG  En tävling som oftast omfattar 8 st. stationer, med två hagelmål på varje station. 

Poäng räknas upp till 10 / mål. Ett mål på hela stigen är skiljemål, där noteras också 
det totala antal hagel som träffat mållappen. Vinner gör den som har flest poäng så 
klart. 

 
TRAP 3 serier om 25 duvor på  trapbanan. Sportskytteregler. Flest träff vinner. 
 
ÄLG 4 skott mot stillastående älgfigur och 3x 4 skott mot löpande älgfigur. Klass 1 vapen. 
 
.22 lr Skjuts på rådjursbanan. 10 skott mot stillastående rådjursfigur, 10 skott mot löpande 
 vildsvinsfigur och 10 skott mot löpande rådjursfigur. Endast vapen kaliber .22 lr. 
 

KLUBBMÄSTARE TOTALT blir den skytt som samlat flest poäng i de olika KM´en sammanlagt.  
 
ÖVRIGA tävlingar: 
 
SPORTING Liksom jaktstig tävlingar med skjutstationer. På varje station skjuts ett antal 

omgångar med lerduvor i olika flyktbanor och situationer. 
 
DUVCUP Detta är en tävling om ett vandringspris, en pokal. Det är en utslagstävling i skeet.
 Före tävlingens början lottas de som anmält sig, i matcher mot varandra. Vinnaren i 
 varje match går vidare till nästa omgång och en ny motståndare. Slutsegraren vinner 
 en inteckning i pokalen och en minnesplakett. 
 
DUVCOMBI Detta är också en tävling om ett vandringspris. Tävlingen är en kombinationstävling 

kula-hagel. Vi skjuter på lerduvmål i olika situationer: trap, skeet, fasan ( högt 
flygande duvor ) med hagel och på fasta duvor med kula. Flest antal träffade duvor 
ger vinst och en inteckning i vandringspriset samt en minnesplakett. 

 Vandringspriset är en tavla med en bronsduva. 
 
KULJAKTSTIGAR 
 
KLASS 1 En tävling med ett antal olika stationer. 4 skott skjuts på varje station. Avståndet till 
 målen varierar runt 100 meter. Målen kan vara t.ex. rådjur, katt, lerduvor (fasta mål), 
 träffbildsskjutning och älg. Endast klass 1 vapen. 
 Olika poängberäkning beroende på vilka mål som användes. 
 
KLASS 4 Ett antal varierade stationer med skytte mot silhuetter av djur, eller mot  
 självmarkerande mål. Skjutavstånden varierar. Träff ger 1 poäng, flest vinner. 
 Endast vapen kal. .22 lr. 
 
ÅRETS SKYTT är en serietävling över hela året. Vinnare och ÅRETS SKYTTAR blir de som samlat 

 flest placeringspoäng i de tävlingar som ingår, enligt årets skjutprogram.  
I varje deltävling får vinnaren 10 poäng, tvåan 8 p, trean 6 p, fyran 3 p, femman 2p och 
sexan 1 poäng. 

 Klassindelning: Damer, Yngre Oldboys, Veteraner, Seniorer och Juniorer.  



 

 
 
 

 
Undertecknad söker härmed medlemskap som aktiv 

medlem i 
 

BROMMA JAKTSKYTTEKLUBB. 
 
Jag har tagit del av BJKs ordnings- och säkerhetsföreskrifter, vilka jag 
förbinder mig att iakttaga vid klubbens skjutningar. 
Vidare förbinder jag mig att vid behov hjälpa till vid klubbens tränings- 
och tävlingsskjutningar, där jag själv deltar. 
 
 
  .....................................      den  ............       20  ..........  
 
  .........................................................  
  Egenhändig namnteckning 

 
 
Fullständigt namn: ..............................................................................  
(Alla förnamn. V.g. TEXTA!) 
 

Yrke:  ...........................................................................................  
 
Bostadsadress: ..................................................................................  
 
Postnr. och postadress: .....................................................................  
 
Telefon bostad: ..................................................................................  
 
Telefon arbete: ...................................................................................  
 
Personnummer: ..................................................................................  
 
E-postadress:  ................................. @ ..............................................  
 
Medlemskap beviljat den: ...................................................................  
 
 
  .................................................  
  Underskrift styrelseledamot 
REG.  
  
 

 


