
 

 

Skidskytte 

Skidskytte är en Olympisk vinteridrott som kombinerar fristillängdåkning med 

finkalibrigt skytte. Skidskytte kan även genomföras under barmarksperiod och då 

med inriktning rullskidskytte som kombinerar rullskidåkning med finkalibrigt 

skytte eller springskytte som kombinerar löpning med finkalibrigt skytte.  

Tävlingar sker individuellt eller i stafettform. 

Skidskytteanläggning  

Layouten för en skidskytteanläggning kräver inledningsvis att den ska vara 

tillgänglig från en närliggande parkeringsyta. Skjutvallen är såklart den centrala 

delen, men utöver den så behövs en stadionyta och ett anslutande spårsystem. 

För att kunna bedriva säker vapenhantering är god belysning ett krav vid 

skjutvallen, men givetvis bör erforderlig belysning finnas kring hela anläggningen. 

Belysning krävs också på varje måltavla. 

I och med att mycket utrustning skall plockas fram / bort vid träningstillfällen 

såsom skjutmattor, vapenstöd, kikare etc så bör ett förråd finnas i nära anslutning 

till skjutvallen. Rekommenderad storlek på förrådet är ca 30 kvadratmeter. 

Måttangivelserna på stadionlayouten är baserade på behovet vid större tävlingar. 

Beroende på tävlingsnivå kan avvikelser i layout och storleksordning ske.  

Stadionområde 

Stadionområdet skall ha start/målområde, växlingsfält, skidtestområde, 

publikplats, vallabodar, parkeringsplatser och nödvändiga byggnader för 

arrangören. Nödvändiga byggnader kan vara sekretariat, speakerhus, tidtagning, 

fik för funktionärer, sjukvård, antidoping, toaletter och omklädningsrum.  

Stadion skall kunna användas för alla tävlingsdiscipliner i skidskytte, vara 

överskådlig för publik och ge goda arbetsförhållanden för media. För en TV sänd 

tävling skall nödvändig infrastruktur finnas. 

Start/målområdet, skjutvall, straffrunda och växlingsfält skall vara släta och i nära 

anslutning till varandra. Området bör vara avgränsat och anpassat för tävlande, 

lagledare och funktionärer. Området skall vara stort nog för avslutande 

uppvärmning och rymma tillräckligt med vapenställ.  

För press-, radio och TV-representanter samt fotografer ska speciella platser med 

god sikt över tävlingsområde reserveras.  

Toaletter, omklädnings och tvättrum ska vara lätta att nå från start- och 

målplatsen. I omedelbar närhet till start och mål ska finnas lämpliga lokaler för 

läkarvård. 



 

 

För tävlingar som genomförs när dagsljus ej kan erbjudas skall belysning finnas så 

det blir samma förutsättningar för alla aktiva. Belysning på skjutmålen (inkl 

papptavlor) ska vara 1000 lux. Belysning över spårsystem och stadionområde skall 

vara så tävlingen kan genomföras på ett säkert sätt – för mer info, se allmänt 

avsnitt om belysning i spår.  

 

 

 

Startområdet skall vara mellan 6 – 9 meter brett och 50 meter rakt innan det kan 

smalna av till 6 meter. Målområdet skall vara 9 meter brett och 30 m långt. De 

sista 50 metrarna skall vara rak och indelade i 3 m breda korridorer.  

  



 

 

Spårsystemen  

Spåren skall vara varierande med skiftning av släta partier, backar och utförslöpor. 

Extremt långa och svåra stigningar, farliga utförslöpor och branta backar är 

förbjudet. Spårets bredd skall vara minst sex (6) m och väl preparerade, i svåra 

partier ännu bredare. Vid broar och dylikt skall spåren vara minst 4 m och den 

minibredden får inte finnas över en längre sträckning än 50 m. Spårlängden för en 

enskild tävling får inte vara kortare än 2% eller längre än 5% utifrån den 

specificerade längden, mätt från mitten av spårbredden. Max lutningsgrad på 

spåret får ej överstiga 25% och höjdskillnaden får vara max 80 m mellan banans 

högsta och lägsta punkt.  

 

Vid färgmarkering av tävlingsspåren skall dessa markeras med svart för 0,5 km, 

med rosa för 0,7 km, med lila för 1 km, med orange för 1,5 km, med röd för 2,0 

km, med grön för 2,5 km, med gul för 3,0 km, med blå för 3,3 km och med brun 

för 4,0 km. 

 

Skjutbana inkl straffrunda 

All skjutning sker på skjutbanan. Skjutbanan skall vara slät och med nödvändig 

säkerhet. Skjutriktningen skall vara om möjligt mot norr för att undvika besvärligt 

motljus.  

Avståndet mellan skjutvallens främre kant och framkant på skjutmålen skall vara 

50 m (+/- en (1) m). Spåren skall läggas så att åkarna kommer in på skjutvallen 

från vänster och går ut på högra sidan sett i skjutriktningen. 

Skjutmålen skall placeras i rak linje, parallellt med skjutvallen. Metallmålet skall 

placeras så att centrumpricken motsvarar mittpunkten på motsvarande skjutplats. 

Centrum på målet skall ligga 80-100 cm högre än markytan på skjutplatsen. 

Varje skjutplats skall ha en bredd av 2,75 – 3,00 m där varje korridor skall avskiljas 

med T-markeringar. Standardmått är 2,75 m. 

Skjutvall och fundament för skjutmålen bör vara i samma nivå, och vara minst 30 

cm högre än mellanliggande området. Lokala snöförhållanden kan kräva större 

höjdskillnad.  

Skjutvallens område skall vara 10-12 meter djup avsedd för aktiva och 

funktionärer.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Straffrundan skall finnas i anslutning till skjutbanan, dock max 60 meter från 

skjutplats 1. Straffrundan skall vara på en plan yta, och mäta 75 m / 150 m i 

innerkant.  

 

Exempel på kulfång och sidoskydd 

För säkerhet på och kring skjutbanor samt tillstånd svarar Polismyndigheten. En 

skjutbana skall besiktas vart 5:e år för att fortsatt ha tillstånd att användas. Vid 

kantträff på metallmål kan rikoschetter uppstå. Kulfång eller vägg byggd bakom 

skjutmålen skall täcka upp rikoschetter.  

Rikoschetter kan ske upp till en vinkel på 60 grader.  För ytterligare information, 

kontakta Svenska Skidskytteförbundet: info@skidskytte.se 
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Miljö 

Alla frågor av miljökaraktär skall hanteras av miljöombud i respektive kommun. 

Skytte som bedrivs med kulor innehållande bly betraktas som miljöfarlig 

verksamhet. Av detta skäl finns miljökulfång för olika typer av skytte. Detta gör 

det möjligt att omhänderta huvuddelen av allt bly och inte sprida det i naturen. 

Detta bör beaktas vid anläggande av skjutbanor. 

 

 


