SIKKERHETS-REGLEMENT

FOR BEHANDLING AV LUFTVÅPEN OG MINIATYRRIFLE
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Endringer i denne utgave:
Dokumentet er omstrukturert.
Nyheter:
§ 4 om bruksperiode for trykkluft-beholdere.
§ 5 og 6 om behandling av våpen og visitering.
Reglene for visitering er harmonisert med oppdateringer av ISSF sitt reglement.
Hensikten med endringene er å sikre at det skal være trygt for alle å oppholde seg på
skytebanen.
Husk på at utgangshastigheten på et skudd fra ei luftrifle kan være opp mot 180 m/sek
(=648 km/t).
Denne utgaven er gyldig fra og med august 2013 inntil ny utgave er godkjent.

Bedriftsidretten: Sikkerhetsreglement for skyting

§ 1 Generelt
o Etterlevelse av dette sikkerhetsreglementet skal sikre at det er trygt å drive med
skyting innen bedriftsidretten.
o NBIF refererer til våpenloven mht oppbevaring og handtering av våpen utenfor
skytebanen.

§ 2 Plikter
o Klubber/lag plikter å gjennomgå dette sikkerhetsreglementet og slå opp kort-versjonen
lett synlig på skytebanen og i oppholdsrom/garderober.
o Skyteleder/standplassleder plikter å gjennomgå dette sikkerhetsreglementet med nye
skyttere.
o Skytterne plikter å sette seg inn i gjeldende sikkerhetsreglement.
o Klubber/lag skal sørge for at det er førstehjelpsutstyr tilgjengelig på skytebanen.

§ 3 Skytterens ansvar
o Våpen skal aldri være ladd utenfor standplass.
o Skytteren er ansvarlig for sitt våpen og plikter alltid å behandle det på en
sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
o På generell basis skal våpen alltid behandles som om det er ladd – for sikkerhets
skyld.

§ 4 Bruksperiode for trykkluft-beholdere i luftvåpen
Det er utarbeidet internasjonale og nasjonale regler for hvor lenge det er tillatt å bruke
trykkluft-beholdere.
Trykkluft-beholdere er merket med produksjons-år/ -måned og enten varighet eller
utløps-år/ -måned. Skytterne må enten sørge for test/resertifisering eller kjøpe ny tank
innen utløpsdatoen inntreffer.
Når arrangør av trening/konkurranser kommer over trykkluft-beholdere som har gått ut på
dato skal skytteren gjøres oppmerksom på forholdet. Skytteren skal nektes å bruke
våpenet inntil resertifisering har skjedd eller ny trykkluft-beholder er bestilt/anskaffet.
Ved fylling fra kompressor på trykkluft-beholdere til luftvåpen og dykkerflasker skal det
kontrolleres at beholder/dykkerflaske er innenfor gyldig utløpsdato.
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Bedriftsidretten: Sikkerhetsreglement for skyting

§ 5 Behandling av våpen utenfor og til/fra standplass
NB: Dette sikkerhetsreglementet gjelder for bedriftskyting i Norge. Bedriftsskyttere som
deltar i annen type skyting må være oppmerksom på at andre sikkerhetsregler kan gjelde. Det
er skytterens ansvar å kjenne til gjeldende sikkerhetsreglement for aktuell konkurranseform.
§ 5-1 Generelt
o Det forutsettes at våpenet er tomt ved ankomst til bane/hall.
o Rett aldri våpenet mot mennesker.
o Det er kun skytteren som har anledning til å ta i eget våpen med følgende unntak:
- Våpenet er henlagt på en sikkerhetsmessig uforsvarlig måte.
- Våpenet er til hinder for arrangement eller trening.
I begge disse tilfellene er det primært arrangør som skal flytte våpenet til et
hensiktsmessig sted og gjøre skytteren oppmerksom på forholdet. I særs grove tilfeller
kan skytteren diskvalifiseres fra stevnet og rapporteres til kretsens skytterutvalg for
oppfølging. Andre skyttere kan også aksjonere og informere arrangør – som tar opp
forholdet med skytteren.
§ 5-2 Klargjøring av magasin:
o Fylling av løse magasin er tillatt som klargjøring før skyting dersom disse fraktes inn
på standplass i veske eller koffert.
§ 5-3 Oppbevaring i garderober/oppholdsrom:
o Våpen skal legges slik at det ikke peker mot områder der folk oppholder seg.
o Innendørs bør våpen settes inntil vegg og i hjørner.
o Sikteøvelser er kun tillatt på standplass.
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Bedriftsidretten: Sikkerhetsreglement for skyting

§ 5-4 Bæring av våpen til/fra standplass:
o Magasin skal være fjernet fra våpenet.
o Anbefalt: Luftpistol bæres i koffert til/fra standplass.

o Løpet skal peke opp når våpen bæres uten futteral/koffert.

§ 6 Prosedyrer og oppførsel på standplass
Standplassleder/skyteleder har plikt til å påtale uakseptabel oppførsel (sikkerhetsmessig og
annet) på skytebanen (inkludert garderober/oppholdsrom).
- Ved mindre grove brudd på dette sikkerhetsreglement skal advarsel gis.
- Ved sikkerhetsmessig farlig handtering av våpen kan skytteren vises bort fra
standplass og eventuelt diskvalifiseres fra konkurransen.
- Ved gjentakelser som fører til advarsel/bortvisning skal hendelsen meldes inn til
soneutvalg/eventuelt krets for vurdering av følgene for skytteren. (utestengelse i en
periode kan være et sanksjonsmiddel)

§ 6-1 Forberedelser til skyting:
o Hvis mulig skal all klargjøring av utstyr, påkledning osv. skje utenfor standplass.
Skytteren skal søke å unngå å gå til/fra standplass flere ganger som en del av
forberedelsene.
o Luftpistol kan medbringes i koffert og pakkes ut på benk/stol bak standplass.
o Sikting og klikking er tillatt på standplass iht følgende.
- Ved manuelt skivebytte gir standplassleder/skyteleder tillatelse ved kommando.
- I konkurranse med ”felles-start” gir standplassleder/skyteleder tillatelse ved
kommando.
- Under andre omstendigheter er det tillatt dersom ikke standplassleder/skyteleder har
beordret ”STANS” eller det er folk mellom skivene og standplass.
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Bedriftsidretten: Sikkerhetsreglement for skyting

§ 6-2 Aktivitet foran standplass
Når det skal foregå aktiviteter (f.eks. bytte av skiver, sikteblink eller band)
foran standplass skal:
- standplassleder beordre STANS.
- standplassleder ber de som har ladd våpenet om å fullføre skuddet.
- alle våpen ligge på standplass med åpen ladeport (luftvåpen) eller sluttstykket i
bakre stilling (kal. .22) og eventuelt magasin er tatt ut.
- standplassleder skal kontrollere at dette er gjort før noen går fram foran standplass.
- skytterne skal ikke røre våpnene før standplassleder gir klarsignal.

§ 6-3 Lading
Lading av våpenet skal bare foregå på standplass med våpenet pekende mot sikkert område.
Innendørs: Figuren er retningsgivende. Det er ikke tillatt å rette våpenet rett opp eller
bakover ved lading. Likeledes er det ikke tillatt å bevege eller plassere våpenet
sideveis slik at det forstyrrer andre skyttere.

Utendørs:
- Lading mot sikkert område gjelder. Eventuelle lokale regler skal etterleves.
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Bedriftsidretten: Sikkerhetsreglement for skyting

§ 6-4 Visitering etter endt skuddserie i konkurranser
o Gjennomgående snor eller kammersikring(kun miniatyr kaliber .22) skal ligge
tilgjengelig på alle standplassene.
o Arrangøren skal sørge for at tilstrekkelig antall snorer/kammersikringer er tilgjengelig.
(Snor kan også benyttes til miniatyrvåpen.)
o Etter endt skyting trer skytteren snora gjennom løpet eller setter i kammersikring.
Skytteren tilkaller kontrollør eller forlater standplass iht reglene for arrangementet.

o Eventuelle magasin skal være fjernet fra våpenet. De skal tømmes før inspeksjon og
skal være tomme når skytteren forlater standplass.
o Når kontrollør gir klarsignal fjernes snor/kammersikring og skytteren tar med våpenet
fra standplass.

§ 6-5 Skytterens egenkontroll av våpen på trening
o Når treningen er avsluttet skal det avfyres tomskudd med luftvåpen og klikkes med
miniatyr-rifle. Eventuelle magasin skal være tomme og være fjernet fra våpenet
Hensikten er å sikre at våpenet er tomt når skytteren forlater standplass.

§ 6-6 Organisert trening med standplassleder/skyteleder og ved manuelt skivebytte
o Sikting og klikking er bare tillatt når standplassleder/skyteleder har gitt tillatelse.
o Lading av våpenet er bare tillatt på standplassleders/skyteleders kommando.

§ 6-7 Egentrening uten standplassleder/skyteleder
o Skytteren er ansvarlig for sikkerheten iht:
- dette sikkerhetsreglement
- banespesifikke regler (for eksempel heising av varselflagg ifm utendørs-skyting)
o Skytterne er gjensidig ansvarlig for å påpeke uforsvarlig handtering av våpen og
uakseptabel oppførsel på standplass.

7 Oppdatering av dette reglement
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Bedriftsidretten: Sikkerhetsreglement for skyting
o Innspill og kommentarer til gjeldende reglement sendes til Forbundets skytterkontakt.
o Skytterkontakten samler innspill/kommentarer og formidler disse til skytterkomiteen.
o Skytterkomiteen behandler innspill/kommentarer.
o Forbundsstyret godkjenner nye utgaver.
o Reglementet oppdateres og utgis i ny utgave ved behov.
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