Sikkerhet, bruk og
behandling av skiskyttervåpen

1. Sikkerhetsregler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Gå ut i fra at hvert skytevåpen kan være ladd. Behandle det
derfor alltid som ladd.
Forviss deg om at det ikke finnes patroner i våpenet.
Kontroller med pipen i farefri retning og uten å komme nær
avtrekkeren.
Rett ikke våpenet mot noen. Bær våpenet med munningen
opp.
Sett aldri fra deg et ladd våpen - selv ikke for et øyeblikk.  
Gi aldri fra deg et ladd våpen.
Forviss deg om at våpenet ikke er ladd før du evt. fjerner snø
o.l. fra siktemidler eller munning.
Rør aldri en annens våpen uten tillatelse fra eieren.
Sikte- og avtrekksøvinger samt prøving av ammunisjon bak
standplass er forbudt.
Kontroller at løp og kammer er tørrpusset og rent før skyting.
Lading skal kun foregå på standplass. Munningen skal peke
i retning av skivene.
Finkalibervåpen som nyttes i skiskyting har en så liten
avtrekksvekt at de kan avfyres ved støt uten at avtrekkeren
berøres. Det er derfor nødvendig å behandle disse våpen
med spesiell forsiktighet.
Grip aldri om et våpen med fingrene gjennom
avtrekkerbøylen.
Pass på at avtrekksvekten er 0,5 kg eller mer på våpenet.

2. Ansvar
•
•
•

Ansvarlige ledere og trenere skal til enhver anledning
innskjerpe og påse at det ved omgang med våpen utvises
den aller største forsiktighet.
Førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig på standplass.
Båre og ullteppe bør være tilgjengelig.

3. Oppstart nye rekrutter - erklæring
Alle som starter med skiskyting skal gå gjennom
sikkerhetsreglene og skrive under erklæring for «Sikkerhetsbestemmelser for bruk og behandling av skiskyttervåpen»
sammen med sine foresatte.
NORGES SKISKYTTERFORBUND ERKLÆRING
Jeg har gjennomgått NSSF’s “Sikkerhetsbestemmelser for
bruk og behandling av skiskyttervåpen” og er klar over mitt
ansvar som skiskytter og erklærer meg herved villig til å følge
de bestemmelser som er gitt.
Navn:.....................................................................
Født:.......................
Sted:...............................................................    
Underskrift av løper:
...................................................................................................
>>>>¤<<<<
Jeg/vi er kjent med og godtar NSSF’s regler og gir også tillatelse
til at løper gis opplæring i våpenbruk.
underskrift av foreldre/foresatt:
..................................................................................................
Ovenstående erklæring skal etter at sikkerhetsbestemmelsene
er utlevert og gjennomgått underskrives av løper og foreldre/
foresatt når løperen er yngre enn 18 år.Løpere som har fylt 18
år kan underskrive alene.
Laget sørger for at alle lagets aktive underskriver erklæringen
og oppbevarer dem i lagets arkiv.
Erklæring for utskrift finner du på www.skiskyting.no

4. Organisering av standplass under
trening
Under treninger skal man så langt det er praktisk mulig følge
disse retningslinjer:
Retningslinjer for skytebanesjef
(Disse retningslinjene skal så langt det er mulig benyttes på alle
organiserte treninger)
•
•
•
•
•

•
•

Retningslinjene er først og fremst rettet mot rekrutter 16 år og
yngre, men så langt det er mulig skal de også benyttes blant
eldre utøvere.
Skytebanesjef utstyres med gul vest og fløyte og skal kun ha
ansvaret for sikkerheten på standplass.
Skytebanesjef kan ikke forlate skytebanen mens skytetrening
pågår. Om skytebanesjef av en eller annen grunn må forlate
standplass, kan en annen person tre inn i denne rollen.
Det er skiskytterklubbenes ansvar at de personer man ønsker
å benytte som skytebanesjef, får nødvendig opplæring. Dette
er en oppgave som de aller fleste bør kunne læres opp til.
Skytebanesjefen skal påse at all transport av våpen foregår
på riktig måte inn og ut fra standplass og at våpen i
futteral legges fram på standplass med munningen rettet mot
skivene. Videre jmf punkt 5-4 kan utøvere i klasse 16 år og
yngre ta våpenet ut av futteral og lade opp magasin ved
stativet eller på matta.
Deretter er det trener(e) som gir de nødvendige beskjeder om
at treningen kan starte.
Når trener gir beskjed om at skyting opphører, skal alle våpen
legges ned med kammeret opp og sluttstykket i bakre stilling.
Munningen skal alltid peke mot skivene. Skiskytteren skal
deretter gå minimum tre meter tilbake fra skytematta slik at
man har god oversikt over alle våpen på standplassen.

•

•

•
•

Ingen kan gå fram mot skivene før skytebanesjefen har
kontrollert at alle våpen ligger med sluttstykket i bakre
stilling og har blåst i fløyta (Dette tegnet betyr at hele banesektoren er klarert og skivene kan besiktiges). Denne
prosedyren skal gjennomføres ved alle besiktigelser av
skivene så lenge treningen pågår. Benyttes standplasskikkert for besiktigelse av skivene, behøver man ikke bruke
fløyta. Alle våpen skal uansett ligge med kammeret opp og
sluttstykket i bakre stilling.
Ved besiktigelsen av skivene skal skytebanesjefen stå
igjen som vakt på standplass. Etter hvert som utøverne
kommer tilbake fra besiktigelsen må man påse at de
går tilbake til posisjonen bak mattene. (Ingen skal kunne
berøre våpen så lenge det befinner seg personer i skuddsektoren)
Når alle personer er tilbake etter besiktigelse av skivene, skal
det igjen blåses i fløyta. Nå betyr signalet at det igjen er klart
for skyting.
Når treningen er avsluttet skal alle utøvere gjøre seg klar
for visitasjon. Alle våpen legges ned med kammeret opp og
sluttstykket i bakre stilling. Munningen skal alltid peke mot
skivene. Alle magasin og ekstraskuddholdere skal være tømt
og holdes lett synlig og all ammunisjon som er til overs
samles inn. Når denne prosedyren er gjennomført skal det
gis fløytesignal og banen er klarert og eventuell opprydding
kan starte.

5. Transport
Under transport utenom stadion skal skytevåpenet være tomt for
ammunisjon, og skytevåpenet og ammunisjon skal være under
tilsyn. Våpenet skal under transport være nedpakket i futteral,
bag, veske, sekk eller lignende. Det er på offentlig sted ikke
tillatt å transportere våpen i hylster eller lignende som bæres
på kroppen
Transporteres våpenet som reisegods, skal en vital del fjernes
eller våpenet sikres på annen måte slik at det ikke kan brukes.
Medtas våpenet i motorvogn, skal det være anbrakt slik at det
ikke er lett tilgjengelig. Våpenet kan da oppbevares udelt,
dersom det er under forsvarlig tilsyn. Forlates motorvognen uten
forsvarlig tilsyn, skal en vital del tas ut og medbringes. Våpenets
hoveddel og ammunisjon kan etterlates innelåst dersom det
skjules på en forsvarlig måte.
Utenom standplass skal våpenet transporteres i våpenkoffert
eller futteral, unntatt for løpere 16 år og eldre, som kan bære
våpenet uten futteral i løypa under konkurranser og trening.
De utøverne som går i klasse 17 år, og ikke har fylt 16 år ved
inngang til ny sesong har kan også bære våpenet uten futteral i
løypa under konkurranser og trening.
Utøvere i klasse 16 år og yngre kan selv bære våpenet og
plassere det i stativ eller på matta, dersom de er i følge med
ansvarlig person. De kan også ta våpenet ut av futteral og lade
opp magasin ved stativet eller på matta.
Ved all transport av våpenet på standplass skal løpet peke opp
Ingen utøvere i klasse 16 år og yngre kan bære med seg
ammunisjon til/fra standplass.

6. Utlån
Våpenkort eller utlånserklæring skal alltid følge våpenet. Dette er
våpeninnehaver sitt ansvar.
Det må være en skriftlig dokumentasjon på at eier av våpen har
lånt ut våpen til bemyndiga person, for eksempel ved å skrive
utlånserklæring til vedkommende person.
UTLÅNSKONTRAKT FOR SKISKYTTERVÅPEN
JEG/VI............................................................................................
                      navn og adresse på utlåner
HAR UTLÅNT MITT/VÅRT VÅPEN
NR...................................................................................................
FABRIKKMERKE............................................................................
TYPE..............................................................................................
KALIBER.........................................................................................
Långivers våpenkort nr...................................................................
Utstedende myndighet....................................................................
TIL...................................................................................................
Låntakers navn og adresse (HVIS UNDER 18 ÅR: foreldre/
foresatt)
FOR PERIODEN............................ - .............................................
Undertegnede har gjennomgått sikkerhetsbestemmelsene og
undertegnet egenerklæringen.
Dato ...............  
Underskrift.......................................................................................
                          (hvis under 18 år: foreldre/foresatt)
Utlånsskjema finner du på www.skiskyting.no

7. Oppbevaring
Alle registreringspliktige våpen eller en vital del av våpen skal
oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap.
Ved midlertidig oppbevaring av våpen som medbringes i
forbindelse med jakt eller konkurranse, hvor det ikke er mulig å
oppbevare våpenet i henhold til ovennevnte regler, skal våpenet
oppbevares under forsvarlig tilsyn. Våpenet kan midlertidig
forlates uten tilsyn hvis en vital del medtas og oppbevares under
tilsyn.  
Uten politiets tillatelse er det i samme husstand forbudt å
oppbevare mer enn 10 000 patroner håndvåpenammunisjon eller
15 000 patroner håndvåpenammunisjon hvis minst 5000 patroner
er i kaliber .22 long rifle eller .22 short. Ammunisjonen skal
oppbevares nedlåst i særskilt skap, skuff eller tilsvarende låsbare
innretninger, atskilt fra våpen.

8. Hvem kan kjøpe våpen?
Reglene er at bare personer over 18 år kan anskaffe seg våpen
dersom de kan dokumentere behov for dette.
Unntak kan gjøres for personer over 16 år som har vært medlem
av skytterlag/skiskytterlag i minst 6 måneder eller har mottatt
opplæring i sikker bruk og behandling av våpen.
Når bruker av et våpen er mellom 12 og 16 år kan foresatte få
tillatelse til å kjøpe våpen.
Når bruker er under 12 år, vil foresatte ikke få tillatelse til å kjøpe
våpen.
Myndighetene vil at det er klubbene som skal eie våpen som
brukes av alle under 12 år. Klubben kan imidlertid låne/ leie ut
våpen ved en utlånskontrakt.

9. Hvordan gå fram for å kjøpe våpen
For å få kjøpt våpen må man søke politikammeret om
”Ervervstillatelse for skytevåpen”. Søknadsskjema fås på alle
politistasjoner og lensmannskontor, og søknaden må vedlegges
kopi av medlemskort for skiskytterlag og lisenskort fra NSSF.
Når politiet har behandlet søknaden og denne blir godkjent, tar
man papirene med til en våpenhandler evt. tidligere eier og kan
kjøpe våpen i overensstemmelse med søknaden.
Våpenhandleren eller tidligere eier sender deretter papirene sammen med sitt eget våpenkort tilbake til politiet, og du får, etter en
tid, tilsendt et ”våpenkort” som bekrefter at våpenet er registrert
på deg. For senere kjøp av ammunisjon kan dette lettest skje
gjennom klubben, som har en generell kjøpetillatelse og som
kan videreselge til sine medlemmer. Ellers må våpenkortet
medbringes, først til politiet for tillatelse og deretter til forhandler.

10. Ta med skytevåpen og ammunisjon
til utlandet
For å ta med våpen og ammunisjon til Sverige, må du gå inn på
www.tullverket.se og søke på ”sjutvapendeklaration”. Videre må
du fylle ut skjemaet for å føre inn våpenet. Husk at du må
registrere at du har tatt med våpenet ut igjen fra Sverige, innen
20 dager du passerte grensen tilbake til Norge.
Trenger du å ta med deg våpen, våpendeler eller ammunisjon
ut fra Norge, må du fylle ut et skjema om inn- og utførsel. Skal
du ha med våpen til andre EØS- land kan du søke om europeisk
våpenpass. Skal du utenfor EØS, må du levere en erklæring
som gjeld inntil ett år. Dette må leveres hos tollvesen eller politi
på grensen, når du drar ut av landet. Tilsvarende skjema skal
fyllest ut i det landet du kommer til. Husk at man også må
registrere at man reiser ut igjen fra landet og også inn igjen i
Norge. Registrerer man våpenet i et våpenpass slipper man å
fylle ut egne skjemaer ved grensepasseringer. Det er da lov å
ta med ammunisjon til våpenet som er registrert i våpenpasset i
rimelig omfang. Våpenpasset gjelder i fem år. Ta kontakt med ditt
lokale politikontor for å få hjelp til det.

11. Våpenloven og våpenforskriften
Ansvarlig trener/leder bør sette seg inn i våpenlovens og våpenforskriftens bestemmelser, og oppdatere seg på eventuelle
endringer. Det kan anbefales at laget har en gjennomgang av
aktuelle kapitler og paragrafer med både løpere og foresatte en
gang pr. sesong.
Den til enhver tid gjeldene våpenlov og våpenforskrift finner du
på www.lovdata.no

12. Konkurranser
NSSF konkurransereglement inneholder også tydelige
sikkerhetsinstrukser.
Oppdatert konkurransereglement finnes til en hver tid på:
www.skiskyting.no

