KURS
SIKKERHETSBESTEMMELSER
OG VÅPENREGLER

INFO OM KURSET
Vi anbefaler at klubben holder årlig «Kurs sikkerhetsbestemmelser og våpenregler».
Det er viktig at alle som skal behandle våpen kjenner til sikkerhetsbestemmelser og hvordan
en opptrer. Vi anbefaler at kursholder har med ett eller flere våpen på kurset, slik at
deltakerne kan gjøre seg kjent med en våpen. Kurs ta 1 ½ - 2 klokketimer.
Denne powerpointen kan klubbene benytte fritt i sine sikkerhetskurs ute i klubb.
Har du spørsmål eller kommentarer til kurset, ta kontakt med nssf@skiskyting.no

Lykke til!
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VÅPENDELER
Våpenet består av:
- Framsikte og hullkorn
- Baksikte
- Sluttstykke
- Avtrekker
- Kinnstøtte
- Kolbe
- Magasin
- Pistolgrep
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VÅPENLOVEN OG VÅPENFORSKRIFTEN
Nytt våpenregleverk 2021
Norge må følge nye våpendirektiv fra EU som en følge av Schengen-samarbeidet, og nytt
våpenregelverk ble vedtatt i Stortinget mai 2021 og trådte i kraft fra 1. juni 2021.
- Politiet vurderer om en person er skikket eller ikke til å låne våpen (før var det klubbenes ansvar ved utlån av
klubbvåpen)
- Den som skal låne våpen må søke politiet om lov, med mindre man har våpenkort på tilsvarende våpen fra før.

Spørsmål og svar på våpenregler:
https://skiskyting.no/norges-skiskytterforbund/lover-ogregler/sikkerhetsbestemmelser-og-vapenregler/
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SIKKERHETSREGLER
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ANSVAR IFM ORGANISERTE TRENINGER
Ved organisert trening skal det være en skytebanesjef. Alle skiskytterklubber skal
ha fått en vest av NSSF, hvis dere ikke har, ta kontakt med NSSF.
Ved egentrening skal det være en person over 18 år som sørger for at sikkerhet blir
ivaretatt på skytebanen.
Våpnene skal alltid være under tilsyn av ansvarlige ledere eller trenere
Førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig på standplass.
Båre og ullteppe bør være tilgjengelig
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OPPSTART FOR NYE SKISKYTTERE

Alle som starter med skiskyting skal gå gjennom
sikkerhetsbestemmelsene.
Når sikkerhetsbestemmelsen er gjennomgått, skal alle fylle
utøvere fylle ut et skjema som heter «Egenerklæring
sikkerhetsbestemmelser». Hvis utøveren er yngre enn 18
år skal foresatt også signere egenerklæringen. Hvis
utøveren er 18 år eller eldre, kan utøveren signere alene.
Klubben sørger for at klubbens aktive underskriver
erklæringen og oppbevarer egenerklæringene.
Skjemaet Egenerklæring sikkerhetsbestemmelser finner
du her
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TRANSPORT AV VÅPEN OG AMMUNISJON
• Våpenet skal under transport være nedpakket i futteral. Det er på
offentlig sted ikke tillatt å transportere våpen i hylster eller lignende som
bæres på kroppen.
• Ved transport til og fra trening og konkurranse skal skytevåpenet være
tomt for ammunisjon.

• Transporteres våpenet i bil gjelder følgende. I nytt våpenregelverket fra 1.
juni 2021 er det ikke er krav til å ta med en vital del eller ammunisjon, så
lenge det er midlertidig oppbevaring (til og fra butikken, du er på en
konkurranse og skal delta på en premieutdeling et annet sted osv). Det
eneste du må sørge for er at våpen og ammunisjon er godt tildekket og at
motorvogn er låst.
• Transporteres våpenet som reisegods, skal en vital del fjernes eller
våpenet sikres på annen måte slik at det ikke kan brukes. Det gjelder
f.eks ved reise på tog. Ved flyreise gjelder særskilte regler, gå inn på det
aktuelle flyselskapet for å lese om deres regler, da det kan være ulike
regler fra flyselskap til flyselskap.
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TRANSPORT TIL OG FRA STANDPLASS
• Utenom standplass skal våpenet transporteres i
våpenkoffert eller futteral, unntatt for løpere fylt 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 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 en myndig person. De kan også ta
våpenet ut av futteral og lade opp magasin ved
våpenstativ 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.
• Lading av våpen skjer på standplass.

Sikkerhetsregler på standplass
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UTLÅN AV SKISKYTTERVÅPEN
Hvis du skal låne et våpen enten fra klubb eller privatperson,
må du fylle ut en utlånskontrakt. Alle som skal låne et våpen

må enten ha et våpenkort på tilsvarende våpen, eller hvis
man ikke har et våpenkort, må låntaker søke politiet og ha
fått tillatelse, til å låne våpen.
Husk at våpenkort eller utlånskontrakt skal alltid følge
våpenet!
Utlånskontrakt finner du her
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OPPBEVARING AV VÅPEN OG AMMUNISJON
Alle registreringspliktige våpen eller vital del av våpenet skal oppbevares i
FG-godkjent sikkerhetsskap. Ved midlertidig oppbevaring av våpen som
medbringes til jakt eller konkurranse skal våpenet oppbevares under
forsvarlig tilsyn.
Som privatperson kan man oppbevare inntil 15 000 som benyttes til idretten
vår. Hvis våpenskapet ikke er særskilt godkjent for oppbevaring av
ammunisjon, kan det ikke oppbevares mer enn 2000 patroner i skapet. Hvis
du har mer enn 2000 skudd i boligen din, må dette låses ned i skap/skuff eller
på en annen forsvarlig måte.
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HVEM KAN KJØPE (ERVERVE) VÅPEN
Reglene er at bare personer fylt 18 år
eller eldre kan anskaffe seg våpen
dersom de kan dokumentere behov for
dette.

Klubbene kan låne/leie ut våpen ved en
utlånskontrakt.
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HVORDAN GÅ FRAM FOR Å KJØPE VÅPEN

For å kjøpe våpen må man søke politiet om «ervervstillatelse for skytevåpen». Søknadsskjema
fås på ditt lokale lensmannskontor og du må søke innenfor ditt politidistrikt.

Når du skal sende inn søknad til politiet må du ha følgende klar før søknad leveres inn:
1) Kunne dokumentere at du har gjennomført sikkerhetskurs (det dere er med på nå)
2) Kunne dokumentere at du har deltatt på 6 organiserte treninger og/eller konkurranser
3) Medlem av en skiskytterklubb
4) Legge ved ID med bilde (pass, førerkort eller bankkort med bilde)
5) Legge ved dokumentasjon at skiskytterklubben din er medlem i Norges Skiskytterforbund.
Denne dokumentasjonen har lederen i klubben fått.
• For å være sikker på at du sender inn riktig papirer, gå inn på www.politiet.no for å se til en hver
tid gjeldende krav ved søknad om erverv av våpen.
•
Når søknaden er behandlet og gebyr er betalt til politiet, tar man med papirene til våpenhandler
eller tidligere eier.
Når våpenhandler/tidligere eier har sendt papirene tilbake til politiet vil du om litt tid motta
våpenkort som bekrefter at våpenet er registret på deg.
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KONKURRANSER

NSSF konkurransereglement

inneholder også tydelige
sikkerhetsinstrukser. Oppdatert
konkurransereglement finnes til en
hver tid på www.skiskyting.no
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ORGANISERING AV STANDPLASS UNDER TRENING
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FORELDREVETTREGLER
NSSF har utarbeidet foreldrevettregler som skal være
førende for å sikre at aktiviteten skjer på barnas
premisser.
1. Møt opp på trening og konkurranser – sikkerheten krever det og barna
ønsker det!
2. Engasjer deg, men husk at det er barna som er utøver.
3. Motiver barna til å være positive på trening.
4. Stimulere barna til å tåle medgang og motgang.
5. Bidra til fellesskapet og del din kompetanse med andre.
6. Det viktigste er at barna deltar, trives og har det gøy på trening og i
konkurranser.
7. Bruk sunn fornuft ved innkjøp av trenings- og konkurranseutstyr til
barnet ditt. Søk gjerne råd i klubben din.
8. Se på trener og lagleder som veiledere og respekter deres avgjørelser.
9. Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om.
10. Vi oppfordrer alle til å respektere og følge NIFs Bestemmelser om
barneidrett og Idrettens barnerettigheter.
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SPØRSMÅL?
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