SIKKERHETSBESTEMMELSENE
1. Generelt
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 ev. 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 avtrekkeren er 0,5 kg eller mer på våpenet.
2. Ansvar
Ansvarlige ledere og trenere skal nytte hvert høve til å innskjerpe og påse at det ved
omgang av våpen utvises den aller største forsiktighet.

3. Innskyting og trening
På skytebanen skal det være mest mulig oversiktlig for arrangøren og for
lagledere/trenere.
Ved innskyting skal kontroll av skivene foregår kun med kikkert. Det er ikke tillatt å gå frem
til skivene for å kontrollere disse, unntatt på trening. Da skal ingen rører våpenet før alle er
kommet tilbake til standplass.
Foran sperringen på standplass skal kun arrangør og utøvere som skyter inn
oppholde seg.
Lagleder/trener skal organisere innskytingen slik at det ikke er flere til stede enn de
som nettopp holder på med innskyting. Hvis man har mange utøvere pr. kikkert, skal
trener fordele innskytingstiden for sine løpere, slik at det er max. 3 utøvere pr. skive
foran sperringene samtidig. Hvert lag skal i tillegg til en trener som ser i kikkert, ha
minst en person som ivaretar sikkerheten under lading av magasin og bæring av
våpen til/fra matta.

Kun en utøver kan skyte på samme matte samtidig, men det er tillatt å ha flere våpen
liggende på matta. Den som venter på tur, skal stå bakerst på standplass til den som
er ferdig reiser seg, slik at det ikke er flere ved matta samtidig. Nye våpen kan legges
fram kun når den forrige skytteren har gått fra matta. Etter hver skyteserie skal
utøveren raskt fjerne seg fra matta, slik at det er ledig for nestemann.
Arrangør har ansvar for at ingen løpere forlater standplass før våpenet er visitert. Når
man skyter flere serier, kan man la våpenet ligge på matta eller ta våpenet på ryggen
(17 år og eldre) og gå en ny runde uten at arrangøren visiterer våpenet. Utøveren må
da forvisse seg om at våpenet er tomt.
Når innskytingen eller treningen er ferdig, skal man åpne sluttstykket, ta ut
magasin og få våpenet visitert . Også utøvere 16 år og yngre kan bære våpenet fra
matta til stativ etter at det er visitert.
Etter innskyting skal våpenet settes i stativ på standplass eller plasseres i futteral før
det bæres vekk.
Alle magasin skal være tømt for skudd og reserveskudd festet til våpenet skal fjernes før man
frakter våpenet fra stadion.
Dersom man trener enkeltskudd (drill), skal man bestandig lade med kun ett skudd i
hvert magasin.

4. Kontroll før start
Før start skal starteren ved hjelp av sine assistenter bl.a. kontrollere at løperens
våpen er tomt.

5. Opptreden på standplass
En utøver kan ikke ta noen av selene på geværets bæresele av skulderen før han har nådd sin
skyteplass. Han må krysse markeringslinjen for skyteplassen med begge føttene og plassere
begge skistavene horisontalt på bakken før han begynner å ta av geværet. Når en løper har
skutt ferdig må han ta våpenet på ryggen med begge selene på bæreselen over skuldra før han
forlater sin skyteplass..
Geværet kan bare lades og tømmes med våpenets munning pekende i retning av
skivene. Som lading regnes også innføring av magasin i låskassen. Lading og
tømming kan kun skje på løperens egen skyteplass tilsvarende hans skivenummer.
Når en løper har skutt ferdig på en skyting skal han forvisse seg om at våpenet er
tomt. Skytingen skal avsluttes med et avtrekk med våpenet mot skivene.
Avfyring av det siste skuddet godtas dersom det ikke tas ladegrep etterpå. I så fall
skal avtrekk foretas med våpenet rettet mot skivene.
Et våpen anses ladd når et fylt magasin er isatt. Det anses som tomt om det sitter en
tomhylse i kammeret og det ikke er ammunisjon i magasinet. Det er tillatt å lade opp magasin
før man kommer på standplass.

6. Kontroll ved målpassering
Etter målpassering og etter veksling skal løpernes våpen kontrolleres umiddelbart.
Løperne har ikke lov til å ta av seg våpenet før kontrollen er utført. Løpet skal peke
oppover. Alle magasin skal tømmes for ammunisjon og reserveskudd festet til våpenet skal
fjernes før løper beveger seg bort fra
målområdet. Det samme gjelder for gevær som hentes på standplass.
Våpenkontrollør og hans assistenter skal sørge for at dette blir gjennomført.

7. Transport
Under transport utenom stadion skal skytevåpen være tomt for ammunisjon, og skytevåpen
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
innlåst 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.
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.

8. Utlån.
Våpenkort eller utlånserklæring skal alltid følge våpenet. Dette er våpeninnehaver sitt ansvar.
Det må vere en skriftlig dokumentasjon på at eier av våpen har lånt ut våpen til bemyndiga
person, for eksempel ved å skrive utlånserklæring til vedkommende person.
Skjema for utlånserklæring finnes på NSSFs nettside.

9. 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.

