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HISTORIE, ORGANISERING 
I 1907 ble det internasjonale skytterforbund stiftet og kalt Union 
Internasjonal des Tir (UIT) 

I dag er navnet skiftet til Internasjonal Shooting Sport Federation (ISSF)

Internasjonalt var det en sped begynnelse med bare 8 nasjoner tilsluttet. 

Siden den gang har det internasjonale samarbeidet bare vokst, og I dag 
består forbundet av over 100 medlemsland



Stavanger Pistolklubb 
Stavanger Pistolklubb ble stiftet i 1932

Første styre:

Formann: Arne Corneliussen  

Viseformann: Arvid Simonsen 

Sekretær: Magne Aanestad  

Kasserer: Jan Greve 

Våpenmester: Alfred Barstad jr.



Stavanger Pistolklubb
tilsluttet Norges Skytterforbund (NSF) gjennom Rogaland Skytterkrets, og 

er en av de største pistolklubbene i Rogaland.

Vi holder til:
Blåsenborg Skytesenter, Nedre Dalgate 47,  skytes det med luftpistol og 

kruttvåpen, skarpbanen er godkjent for max kaliber 9 mm.
Skurve, utenfor Ålgård er det bygd et skyte senter med riflebane på 100 m, 

bane for dynamisk skyting og en pistolbane med 40 standplasser og 
internasjonale mål for skyting med skarpt/kruttvåpen. Vi eier 10% av 

anlegget og har en klubbdag i uken på pistolbanen. 

Her arrangerte vi NM i Bane pistol  i 2018 og 2019.



Stavanger Pistolklubb

• Norges Skytterforbund  (NSF) som det er i dag, ble dannet i 1946 og 
tilsluttet UIT (ISSF) samme året. 

• NSF er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) som særforbund og har 
sekretariat i Idrettens Hus på Ullevål. 

• Pr. i dag har NSF ca. 30 000 medlemmer

• Pr. 1. 1. 2023 har Stavanger Pistolklubb ca 250 medlemmer



Stavanger Pistolklubb
Blåsenborg



Stavanger Pistolklubb
Skurve



Program for skyteskolen

Del 1: Historie – presentasjon av klubb, Sikkerhet, 
Skyte-teknikk, Lover, Skyting med luftpistol.

Del 2: Repetisjon, Oppbevaring av våpen og ammo, Utstyr, 
Skiver, Ammunisjon, Skyteprogrammer, Skyting med 
luftpistol.

Del 3: Repetisjon, Oppførsel på standplass, Kommandoer,  
Skyting med skarpt. (Kaliber ,22)

Del 4: Repetisjon, Skyting med skarpt, Avslutning på Skurve



Program for i dag

• Historie – presentasjon av klubb, 

• Sikkerhet, regler, behandling av våpen

• Skyteteknisk (Dominante øye, stilling, grep, sikter og sikting,  
løftet, avtrekk, pusting, etterhold)

• Lover

• Skyting  (20 – 30 minutter)

• Avslutning



Det er stort fokus på sikkerhet for å unngå skader under bruk, og 
alle skytterorganisasjoner har derfor utarbeidet sikkerhetsregler 
for skytevåpen, som for eksempel at våpenet alltid må peke i en 
sikker retning. Med gode sikkerhetsrutiner er risikoen for ulykker 
med skytevåpen svært liten, og ulykker skjer som regel bare når 
flere sikkerhetsregler har blitt brutt.

• Dette er noe kursdeltakerne/skyttere skal være nøye med.

Sikkerhet



Sikkerhetsregler

1. Våpen skal alltid behandles som om det er ladd.

2. Rett aldri et våpen mot noen.

3. Ta aldri i et våpen uten straks å se etter at det er tomt!

4. Det er forbudt å røre andres våpen uten eierens tillatelse!

5. Når et våpen er ladd skal munningen rettes mot bakken     

/gulvet i sikker avstand fra føtter og i retning mot skivene     
inntil du skal skyte.

Sikkerhet



Sikkerhetsregler

6. Du skal sette inn en sikkerhetssnor eller flagg når våpenet 
ikke er i bruk.

7. Sikting og klikking med våpenet er kun tillatt fra standplass 
og når ingen personer befinner seg foran skytteren. 

8. Lading av våpenet må bare skje på standplassen og med 
tillatelse fra skyteleder.

Sikkerhet



Sikkerhetsregler

9. Skytteren er alltid ansvarlig for sitt eget våpen og forpliktet til 
å kjenne og overholde sikkerhetsreglene

10. Hørselvern er påbudt ved alle skytearrangementer innen NSF

11 .Skyteleder har plikt til å bortvise enhver som opptrer i strid 
med sikkerhetsreglene, eller som på annen måte viser 
uforsiktighet på banen

12 Reglene gjelder om det er trening eller konkurranse. 

Sikkerhet



Luftpistol



Standard-
pistol



Sikkerhetsplugg/flagg

Sikkerhetsregel nr 6. Du skal sette inn en sikkerhetssnor eller flagg når våpenet ikke er i 
bruk

Sikkerhet



Bly-hygiene 

Det er viktig å vaske hendene etter skyting og før man tar i mat eller 
annet man skal spise, også hvis man skal ta en røyk.

Man både inhalerer bly og absorberer bly gjennom huden, selv på 
utendørsbaner. Tennhettene inneholder også 
blyforbindelser. Blystøv og kruttslam legger seg på klærne man har 
på seg mens man skyter, og på den måten drar man med seg 
blyforurensing inn i hjemmet etter endt skyting.

Sikkerhet



Sikkerhetsregler

Enhver skytebane bør ha ansvarsforsikring. Alle baner som eies, 
leies av NSFs klubber og lag har en felles ansvarsforsikring som 
administreres av NSF- (2.1.2.10)

Sikkerhet



Skyteteknisk

Hold armene ut foran deg, og plassér
hendene, slik at de danner et trekantet 
hull. Hold begge øyne åpne og se på et 
bestemt objekt gjennom hullet, f.eks. et 
veggur eller en plante. 
Lukk så venstre øye. Hvis du fortsatt ser 
objektet, så er ditt høyre øye 
dominerende. Hvis du ser objektet, når du 
i stedet lukker høyre øye, er ditt venstre 
øye dominerende.

Slik finner du ditt dominante øye:
Dominante øye



Stående stilling

• Se bekvemt på skiven. I stående 
stilling skal linjene gjennom 
skuldrene (a), hoftene (b) og føttene 
(c) være paralelle. Man lener seg litt 
bakover ved å trykke fremre hofte litt 
mot skivene slik at tyngdepunktet (d) 
faller litt foran den bakre foten

Skyteteknisk 



Fotstilling

• Begynn i ca. 45 grader mot skiven. 

• Ca skulderbreddes avstand mellom føttene, parallelt eller med vinkel

• Lag deg en stilling med god balanse.

• Lukk øynene og løft skyte-armen opp etter den linjen som faller naturlig.

• Målet er å løfte loddrett opp til senter av riktig skive.

• Bruk små forflytninger med føttene (start med bakre fot) til du ser at armen er i 
riktig posisjon i forhold til skiven. (skytevinkel)

• Juster aldri vinkelen med armen!

Skyteteknisk 



Pekevinkel

• For å kunne løfte rett i 
skiven må stillingen 
tilpasses ved å teste 
pekevinkelen (B). 

• Stillingen skal være litt 
skråstilt men vinkelen a i 
ca. 20-30o. 

Skyteteknisk



Grep

A. Innsetting av
pistol.

B. Avtrekks-
fingeren fri fra
skjeftet (pil).

C. Avtrekkeren rett
bak neglen.

A

B

C
Skyteteknisk 



Pusting

• God pusteteknikk hjelper deg å slappe av når skuddet går 
av

• Pustesyklus

Skyteteknisk



Pusting

• Under avtrekksfasen og i skuddøyeblikket må skytteren 
holde pusten. Kontrollert pusteteknikk er derfor en viktig 
del av skyting, og har til hensikt å sikre avslapning og gi en 
god forsyning av oksygen til øynene og hjernen under 
siktefasen og i skuddøyeblikket. For lite oksygen i blodet gir 
dårlig fokus, dårlig samordning og dårlig syn. 

Skyteteknisk 



Pusting

• En normal pustesyklus tar som regel 4-5 sekunder. Den 
består av ca. 1,5 sekunder innpusting, ca. 1,5-2 sekunder 
utpusting og ca. 1 sekund pause. Utpust har en 
avslappende effekt, og i den korte pausen etter utpust er 
indre organer og muskulaturen avspent. Kroppen er da i ro 
og best egnet for sikting og avlevering av skudd. Ved sikting 
og avfyring skal denne fase forlenges til ca. 6-10 sekunder

Skyteteknisk 



Pusting

• Pusting ved skyting varierer med skyteteknikken, før 
pistolen heves tas 1-3 dypere åndedrag enn normalt. Det 
siste åndedraget før løftet skal være det dypeste, og før 
siktingen begynner, skal en tredjepart av luften i lungene 
slippes ut. Skuddet skal nå komme innen et tidsrom av 6-
10 sekunder. 

Skyteteknisk 



Løftet 
1. Stå med en vinkel på 45 grader vendt mot skiven.
2. Føttene i normal hvilestilling, avstand mellom føttende
som tilsvarer ca. skulderbredden.
3. Tyngden skal være likt fordelt på begge bein.
4. Hodet rett mot skiven, øynene skal se rett fram.
5. Putt ledig hånd i lommen, eller hekt den fast i beltet eller 

lignende.
6. Skuldre skal være avslappet og senket.
7. Mage og setemuskler avslappet.
8. Skyte arm strak, håndledd og albu avstivet.
9. Lett tyngdepunktjustering bakover når pistolen løftes, for 
å kompensere for vekt av løftet arm med våpen.

Skyteteknisk 



Sikter

A. Sikteblad med skur. (Baksikte)

B. Korn (Forsikte)
C. Siktebildet med kornets

plassering i sikteskuret.

Skyteteknisk 



Siktebildet
A. Kornet skal være skarpt og skiven 

uskarp.

B. Pass på kornhøyde, slik at 
overkanten til korn og sikte har 
samme høyde.

Siktebildet øves inn med skyting fra 
Norma-støtte med en- eller tohånds grep.

A

B

Skyteteknisk



Skyteteknisk



Skyteteknisk



Avtrekk
• Avtrekksvekten på luftpistol er 500 gram.

• Avtrekksvekten på standardpistol er 1000 
gram.

• Avtrekkeren belastes først til trykkpunktet 
(A); stoppe på trykkpunktet (B), for siden å 
øke presset forsiktig til skuddet går (C).

• Hold siktebildet etter skudd med fokus på 
kornet.

Trening på avtrekk gjøres med skyting fra 
Norma-støtte

Skyteteknisk



Avtrekk i nøytralt 

Avtrekk på 
trykkpunkt

Avtrekk i 
skuddavgang

Skyteteknisk



Etterholding

• Etterholding (eller ettersikting) 
er meget viktig for å få gode 
treff. Dette gjøres ved at 
pistolen fortsatt holdes i 
posisjon med aktiv sikting 
etter skudd og så lenge som 
det tar å telle rolig: ”2001, 
2002, 2003.”. 

Skyteteknisk



Etterholding

• Etterholdingen binder skuddprosessen sammen og 
garanterer at prosessen ikke blir avsluttet for tidlig. ”Tidlig 
etterholding” betyr at man bestemmer seg for å gjøre 
etterholdning når presset mot avtrekkeren økes, dvs. lenge 
før skuddet går (se diagram). . 

Skyteteknisk



Grep Fotstilling Løft Siktebilde Avtrekk Etterhold

Pust

Mentalt

8 faktorer for et godt skudd

Skyteteknisk



Standplasslinje/sikkerhetslinje 

• De fleste skytebaner har en standplasslinje og sikkerhetslinje. 

• Standplasslinjen er hvor avstanden til skiven er riktig og det er ikke lov 
til å stå på linjen men man skal stå inntil den

• Sikkerhetslinje er linjen som er ca 1 meter fra standplass og man skal 
holde seg bak den til man får kommando om å gjøre seg klar til ny 
runde. Det er ikke tillatt å stå foran den hvis det befinner seg folk foran 
standplassen 

Skyteteknisk



Skyteteknisk

Standplasslinje/sikkerhetslinje, eksempler: 

Bjerksted



Skyteteknisk

Standplasslinje/sikkerhetslinje, eksempler: 

Jonsvannet



Skyteteknisk

Standplasslinje/sikkerhetslinje, eksempler: 

Skurve



Skyteteknisk



Lover

SKYTING/ SKYTE-TEKNISK
• Internasjonale forbund ISSF, Nasjonale forbund, klubber m.v.

VÅPENLOVEN 
• Med forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon m.v

av 1. juni 2021.

Alle skytter bør ha kunnskap om lover/forskrifter som gjelder våpen, håndtering 
av våpen og skytebaner.



Lover

• ISSF Generelle tekniske regler.
• LOV FOR NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ.
• LOV FOR NORGES SKYTTERFORBUND Stiftet 5. juli 1946
• FELLESREGLEMENT. (Om drift og arrangementer i forbund, kretser og klubber) 
• LOVNORM FOR NORGES SKYTTERFORBUNDS SÆRKRETSER.
• LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019.               

som er grunnlaget for Stavanger Pistolklubbs lov.
• ISSF Pistolregler
• Nasjonale pistolregler,  (Felt –Hurtig- Spesial- Nais, Luftpistol etc.)

Lover og regler som angår sporten vår, ligger på: www.skyting.no

SKYTING/ SKYTE-TEKNISK



Lover

Lov om skytevåpen 
og ammunisjon m.v.
«Våpenloven»
Oppdatert 1. juni 2021

Lovdata.no



Lover

Forskrift om 
skytevåpen, 
våpendeler og 
ammunisjon m.v.
«Våpenforskriften»

Oppdatert 1. juni 2021

Lovdata.no



Lover

Kort hva våpenloven vil bety av endringer for Norges Skytterforbunds (NSFs) skyttere:

• Krav til vandel innføres som nytt kriterium ved godkjennelse av våpensøknader.

• Felles krav til sikkerhetsopplæring av nye skyttere. Skytterorganisasjonene er forutsatt tatt med i 

arbeidet med utvikling av kurset.

• Magasinbegrensning på 20 patroner for håndvåpen, slik det er regulert i EUs våpendirektiv. 

Forskriften vil regulere dette nærmere.

• Det vil kunne gis dispensasjon for personer over 18 år til å kjøpe håndvåpen. 

• Behovsvurdering vil fortsatt legges til grunn ved innvilgelse av kjøpetillatelser. økt fra 6 til 8 våpen).

Hva betyr den nye våpenloven for deg



Lover

Kort hva våpenloven vil bety av endringer for Norges Skytterforbunds (NSFs) skyttere:
3.2. Erverv av skytevåpen til sportsskyting

II Våpenforskriften § 4-6 – pistol eller revolver - Må ha vært medlem i skytterorganisasjonen i minimum 6 
måneder. - Krav om deltakelse på minimum 10 organiserte treninger eller konkurranser i løpet av de 
siste 6 måneder

Søker må presentere dokumentasjon som godtgjør samtlige krav. Politiet skal som minimum avkreve: -
Kopi av gyldig medlemskort i skytterforening - Kopi av gyldig medlemskort/startkort i skytterorganisasjon 

Klubben kan bare bekrefte aktivitet fra organiserte treninger og stevner de selv har arrangert. 

Søker skal selv kunne fremlegge dokumentasjon på deltakelse i åpne stevner eller internasjonalt 
mesterskap

Hva betyr den nye våpenloven for deg



Lover

5.8. Tilbakekall av våpen

• Krav til aktivitet

Pistol og revolver etter § 4-6: Dokumentert deltakelse på minst 3 organiserte treninger eller 
konkurranser i løpet av de siste 5 år. Kravet gjelder for våpentypen (gruppe skytevåpen i den 
enkelte skytterorganisasjon) og aktiviteten må være i skytterorganisasjonen som begrunnet 
ervervet.

Hva betyr den nye våpenloven for deg

• Medisinske forhold

• Trusler/vold – tilknytning til kriminelle- eller ytterliggående miljøer.

• Rus/fyllekjøring

• Ekstreme holdninger



Lover

Kort hva våpenloven vil bety av endringer for Norges Skytterforbunds (NSFs) skyttere:

• Personer som ikke har våpenkort må ha politiets tillatelse til å låne våpen. Dette gjelder ikke utlån i 
forbindelse med opplæring og organisert trening, dvs. utlån under forsvarlig tilsyn.

• Politiet får hjemmel til å kreve medlemslister fra klubbene. Tidligere har personvernhensyn krevd 
samtykke før slike opplysninger blir gitt.

• Kravet om forhåndsvarsel ved kontroll av våpenoppbevaring i private hjem, er tatt ut av lovteksten. 
Forhåndsvarsel vil imidlertid bli regulert i våpenforskriften, dette fordi rutinemessig kontroll av privat 
våpenoppbevaring uten forhåndsvarsel ville stride mot Grunnlovens paragraf 102 om rett til respekt 
for privatliv.

Hva betyr den nye våpenloven for deg



Lover

§ 8-1.Definisjon av skytebane
Med skytebane reknast i dette kapitelet eit område som nyttast til organisert skyting under ansvarleg
skyteleiing. Farleg område kring ei skytebane reknast som ein del av skytebana.

§ 8-2.Tekniske krav til skytebane og kontroll
Skytebaner skal oppfylle krava til tryggleik som er fastsett av Politidirektoratet, samt andre offentlege krav.
Politiet fører kontroll med sivile skytebaner, og kan gje forbod mot bruk av skytebaner som ikkje oppfyller dei
tekniske krava etter første ledd eller ved brot på baneinstruksen.

§ 8-3 Planer for nyanlegg, ombygging eller utvidelse av skytebane skal være sikkerhetsmessig godkjent av 
politimesteren før arbeidet settes i gang. Det same gjeld for ferdigbygde skytebaner før dei takast i bruk.

Organisert skyting utanfor godkjente skytebaner må på førehand vere godkjent av politiet.

Våpenforskriften - Kapittel 8. Godkjenning av skytebaner, godkjenning av 
våpenorganisasjonar og teknisk program



Lover

• Eier av skytebane skal holde skytebanen i forsvarlig stand og skal føre 
kontroll av anlegget minst en gang i året. Eier skal dokumentere kontrollen av 
skytebaner på fastsatt skjema.

• Eier av skytebane eller skytefelt skal gi instruks for skytebanen. Instruksen 
skal føres på fastsatt skjema og må være godkjent av politiet før skytebanen 
tas i bruk.

• Eier av skytebane skal sikre at instruksen er kjent og at den blir fulgt av de 
som brukar skytebanen.

• § 6 Politiet fører løpende kontroll med sivile skytebaneanlegg. 

Våpenforskriften - § 8-4.Krav til eigar av skytebaner



Lover

– Utgangspunktet er at man kun trenger grunneiers tillatelse, og at det skytes mot sikker 
bakgrunn. Det forutsettes at det er i et område hvor det er tillatt å skyte, man kan f.eks. 
ikke skyte på egen plen i et boligfelt. Men i den nye våpenloven kom følgende inn: 
• Organisert skyting utenfor godkjente skytebaner må på forhånd være godkjent av politiet.

-Videre sier Politidirektoratet følgende:
Skytingen må ta hensyn til naboer og andre som ferdes i området. Det kan ikke etableres 
faste installasjoner for skiver, og det kan ikke drives organisert trening. Gjør man det, må 
man søke om å anlegge skytebane.

–Kan man trene/skyte med våpenet utenfor godkjente skytebaner, og 
holder det med tillatelse fra grunneier?



Skytetrening

• Alle skyttere skal ha kjennskap til reglementene. Dersom en 
skytter får klikk eller forkiling, skal våpenet holdes i sikker 
retning mens en hånd heves for å påkalle skyte leders 
oppmerksomhet.



Skytetrening

• Fokus på avtrekk og sikting

• Se gjerne heftet: «Begynnerkurs for pistolskyttere» for 
inspirasjon

Kursheftet finner du på:

• https://www.skyting.no/utdanning/begynneropplaering/



Skyting



Oppsummering

• Sikkerhet?

• Stilling?

• Pusting?

• Grep?

• Siktebilde?

• Avtrekk?




