SIKKERHETSREGLER
Vår sikkerhet - ditt ansvar
Oppdatert 30.4.16

1. Gå alltid ut fra at ethvert våpen kan være ladd. Behandle det derfor alltid som om
det er ladd.

2. Ta eller overta aldri et våpen, ditt eget eller andres, uten først å forvisse deg
om at det ikke er ladd. Kontroller med løpet i en farefri retning og uten å komme
nær avtrekkeren. Rør ikke andres våpen uten tillatelse fra eieren.

3. Våpenet skal aldri vendes mot noe menneske. Og med ladd våpen skal du ikke
sikte mot noe annet enn det mål det skal skytes mot. Tro ikke at et sikret våpen kan
behandles som om det ikke er ladd.

4. Våpen bæres uten magasin. Pistoler og rifler med sluttstykket i bakre stilling og
revolver med åpen/utslått tønne. Hylster, futteral og sikkerhetsflagg er godkjent.

5. Gi, sett eller legg aldri fra deg et ladd våpen – selv ikke for et øyeblikk.
6. Sikte- og avtrekksøvninger skal kun foregå fra anvist plass.

Prøving av patroner bak standplass og i fellesarealer er strengt forbudt.

7. Du skal alltid rette deg etter standplasslederens anvisninger. Den som står
lengst til venstre fungerer alltid
Standplassleder har alltid rett.

som

standplassleder

på

vanlige

treninger.

8. Lading skal kun foretas på standplass og under ingen omstendighet før på
standplasslederens ordre. Løpet skal alltid peke i målretningen under lading. Ingen
skal røre våpen eller ammunisjon når det er noen foran standplass. Det presiseres at
det er ikke lov å ha fylte magasin i lommen. Du skal ikke skyte før du er klar over
målet, og ikke før det er kommandert ild. Ta ett skritt tilbake når du har skutt ferdig.
Skyter du ved et uhell i en lampe, ber vi om at det straks blir rapportert til styret.

9. Når det er skyttere foran standplass og f.eks. anviser/lapper skiver skal ingen
legge våpen på skytterbenken. Våpen skal ikke legges fra seg på benken før det er
ledig på standplass.
Under konkurranse skal våpen legges på bordet innenfor døren (unntatt
hylstrede våpen). Standplass vil bli tildelt/ trukket.

10.

Før du forlater standplassen skal våpen og alle magasiner være tømt. Før
skytteren pakker ned sine våpen skal disse kontrolleres av standplassleder eller en
annen skytter for å få bekreftet at våpenet er tomt. Du har uansett selv ansvaret.

11.

Brudd på sikkerhetsreglene kan medføre bortvisning fra banen.

