
Velkommen!

Del 2



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 dagen

• Repetisjon
• Oppbevaring av våpen og ammunisjon
• Utstyr
• Ammunisjon
• Skiver
• Skyte programmer 
• Skyting med luftpistol  (30 – 40 minutter)
• Avslutning



Repetisjon

• Sikkerhet, de 3 viktigste sikkerhetsregler?

• Hva er et sikkerhetsflagg?

• Hvorfor bruke sikkerhetsflagg?

• Hvilke 3 elementer er viktigste for et godt skudd? 

• Hvordan avslutte et perfekt skudd?



Sikkerhetsregler (Repetisjon)

1. Våpen skal alltid behandles som om de 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.



Sikkerhetsregler (Repetisjon)

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



Sikkerhetsregler (Repetisjon)

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 myndighet 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. 



• Riktig pekevinkel testes ut ved blindløft. Blindløft 
gjøres ved at man: 

1. Uten å endre på hode-posisjon løftersiktene 
inn under svarten. 

2. Senker pistolen og igjen løfter inn siktene nå 
med øynene lukket. 

3. Når man så åpner øynene skal siktene ligge 
rett. 

4. Hvis siktene er for langt til venstre justeres 
pekevinkelen som i (B). Man tenker seg at 
kroppen skal vris rundt en vertikal aksel ved å 
fløtte på føttene  (b) og (c). 

5. Gjør så flere tester av pekevinkelen til du 
finner riktig vinkel.

Pekevinkel
Skyteteknisk (Repetisjon)



Grep

A. Innsetting av
pistol.

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

C. Avtrekkeren rett
bak neglen.

A

B

C
Skyteteknisk (Repetisjon)



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 (Repetisjon)



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 (Repetisjon)



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 (Repetisjon)



Oppbevaring 
1. Juni 2021 ble ny våpenforskrift innført

Alle registreringspliktige våpen samt uregistrerte hagler, eller en 
vital del av våpenet, skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap.

Med vital del for ulike våpen menes:
• Rifle: sluttstykke, låskasse eller pipe.
• Dobbeltløpet hagle: Forskjefte, pipe eller kolbe med 

avtrekkermekanisme.
• Enkeltløpet hagle: Pipe eller kolbe med avtrekkermekanisme



Oppbevaring 
1. Juni 2021 ble ny våpenforskrift innført

Alle registreringspliktige våpen samt uregistrerte hagler, eller en 
vital del av våpenet, skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap.

Med vital del for ulike våpen menes:
• Kombinasjonsvåpen: Forskjefte, pipe eller kolbe med 

avtrekkermekanisme 
• Pistol: Rammestykke, pipe eller sleide/sluttstykke.
• Revolver: Rammestykke, pipe eller sylinder/tønne



Oppbevaring 
1. Juni 2021 ble ny våpenforskrift innført

Alle registreringspliktige våpen samt uregistrerte hagler, eller en 
vital del av våpenet, skal oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap.

Våpentyper det ikke stilles krav til FG-godkjent oppbevaring for:
• Luft og fjærvåpen inntil kaliber 4,5 mm. 
• Paintballvåpen og air soft gun
• Våpen produsert før 1890



Oppbevaring 
1. Juni 2021 ble ny våpenforskrift innført

20 patroner for pistol
Våpenmagasiner er ikke registreringspliktige og skal ikke 
innregistreres, jf.
våpenforskrifta § 2-8. Personer som har ervervet løse 
våpenmagasiner før 1. oktober
2020 som overstiger de begrensninger som fremgår 
ovenfor kan fortsatt beholde disse
uten løyve. Ved overdragelse vil de være å anse som 
løyvepliktige.



Oppbevaring 

Hovedkravet er at alle våpen, eller en vital del skal oppbevares i FG-
godkjent sikkerhetsskap.
For øvrig gjelder:
• Våpen og ammunisjon kan ikke oppbevares i ubebodd hus eller 

hytte.
• Hvis det er mer enn 25 våpen i husstanden skal det være 

installert FG-godkjent innbruddsalarm koblet til alarmsentral.
• Våpenrom forhåndsgodkjent av politiet kan benyttes i stedet for 

sikkerhetsskap.

KRAV TIL SIKKER OPPBEVARING



Oppbevaring 

• Den som oppbevarer skytevåpen, skal sørge for at det er tømt for ammunisjon.
• Den som har løyvepliktige skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon etter §§

5, 6 eller 7, skal oppbevare disse i sin faste bosted, med mindre det er gjort 
unntak etter fjerde ledd nr. 7.

• Løyvepliktige skytevåpen, eller nærmere bestemte deler til skytevåpenet, skal 
oppbevares nedlåste i godkjent sikkerhetsskap/våpensafe eller i godkjent 
våpenrom. 

• Ammunisjon skal oppbevares nedlåst.

VÅPENLOVEN KRAV TIL SIKKER OPPBEVARING  § 19.



Oppbevaring 

Kapittel 6
Den som har, bruker, midlertidig oppbevarer eller transporterer 
løyvepliktige skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon etter §§
5, 6 eller 7, skal ha med dokumentasjon på lovlig tilkomst til 
gjenstandene og skal vise fram dokumentasjonen på forespørsel fra 
politiet. (Dvs. våpenkort.)

VÅPENLOVEN KRAV TIL SIKKER OPPBEVARING - § 20.



Oppbevaring 

Kapittel 6 
Den som midlertidig oppbevarer eller transporterer skytevåpen, 
våpendeler eller ammunisjon som nevnt i første ledd, skal sørge for at 
gjenstandene er forsvarlig sikra mot at uvedkommende får tak i de. 
Under transport eller foreløpig oppbevaring skal gjenstandene være 
pakket slik at de ikke er synlig eller lett tilgjengelig. Skytevåpen og 
ammunisjon, som nevnt i første ledd, skal være atskilte under 
transport og foreløpig oppbevaring, med mindre skytevåpen og 
ammunisjon blir oppbevart i våpenskap eller våpenrom etter § 19. 

VÅPENLOVEN KRAV TIL SIKKER OPPBEVARING - § 20.



Oppbevaring 

Under transport skal skytevåpen og ammunisjon være under tilsyn.

For øvrig gjelder:
• Våpenet skal være nedpakket og ikke tilgjengelig under transport
• Skytevåpen eller ammunisjon som transporteres i motorvogn kan 

likevel forlates uten forsvarlig tilsyn når skytevåpen og ammunisjon er 
pakka og skjult og motorvogna er låst, eller når vital del av skytevåpen 
er fjerna. 

• Forlates et kjøretøy med ammunisjon, skal ammunisjonen tildekkes og 
kjøretøy låses

TRANSPORT AV VÅPEN   Våpenforskriften - Kapittel 6 -7. 



Oppbevaring 
AMMUNISJON OG LADEKOMPONENTER 
Ammunisjon skal oppbevares nedlåst i særskilt skap eller skuff adskilt fra 
våpen
Hovedregelene er som følger:
• Hver husstand kan oppbevare inntil 10 000 patroner.
• I tillegg kan det oppbevares 5 000 patroner i kaliber .22 LR
• Inntil 2 000 av patronene kan oppbevares i FG-godkjent sikkerhetsskap 

sammen med våpen.
• Hver husstand kan oppbevare inntil 5 kg krutt.
• Hver husstand kan oppbevare inntil 3 kg svartkrutt i 1 kg beholdere.
• Krutt og tennhetter skal oppbevares hver for seg og sikkert



Oppbevaring 

Våpenforskriften - Kapittel 17

Sikkerhetsskap med egenvekt mindre enn 150 kg skal forankres i gulv 
eller vegg:
• Ved forankring i stenderverk eller bjelker benyttes fortrinnsvis kraftige 

franske treskruer.
• Ved forankring i mur og betong benyttes ekspansjonsbolter.
• For øvrig henvises det til skapleverandørens instrukser

KRAV TIL FORANKRING AV SIKKERHETSSKAP I PRIVATE HJEM



Oppbevaring 
KRAV TIL OPPBEVARING



Utstyr
• Hørselvern er påbudt i Norge 

• Sørg for å få noen gode hørselvern. 

• De kan fås fra et par hundrelapper til  
et par tusen for elektronisk.



Luftpistol



Standard-
pistol



Standard-
pistol



Revolver



Morini CM 162



Sikkerhetsflagg



Sikkerhetsflagg



Bekledning

• Hørselvern (Øreklokker), 
ørepropper

• Tynn jakke og bukse

• Lave sko (f.eks joggesko) 



Hørselvern



Skytebriller



Sko/skytesko



Kikkert- timer



Ammunisjon 

Hovedprinsipp

En kule plassert i en hylse2 med krutt3

og med en eller annen form for 
antenningsmekanisme5. Kragen4 kan 
variere på enkelte våpentypene.



Ammunisjon

Kaliberene 5,6 mm (.22 long
rifle), .32, 38, 9mm og til dels 
.45 er de mest vanlige kalibre i 
den skytingen som vi bedriver. 
Alle kan lades om unntatt .22 lr. 

Ammunisjon 



Ammunisjon 

Kaliber 22 LR ammunisjon har 
det vi kaller randtenning.

Et slag fra tennstempelspissen
mot randen av hylsen aktiverer
tennsatsen på innsiden (eks: 
knallkvikksølv) som igjen
antenner kruttet.



Ammunisjon luftpistol

Luftpistoler har kaliber 4.5 mm (0.177) 
og lades med blykuler. Kulene har en flat 
ende foran som kutter et pent hull i 
skiven, mens den bakre delen er formet 
som en trakt som fanger den luft som 
driver kulen gjennom løpet

Ammunisjon 



Skiver

• Øverst pappskive og 
skivetrekk

• Nederst elektronisk 
skive og monitor

Luftpistolskiver 10 m



Skiver

Nye 3D Score

(Sola Pk og Haugesund 
Pk)

Luftpistolskiver 10 m



Skiver

• På baner med 
svinganlegg brukes 
pappskiver, nesten 
alle programmer 
skytes på 
presisjonskive og 
duellskive

Presisjonsskive Duellskive

Skarpe våpen 25 og 50 m



Skiver

• Elektroniske skiver  Megalink 3D Score (brukt på Skurve under NM bane 2018 og 2019)

Skarpe våpen 25 og 50 m



Skiver

• Elektroniske skiver 

Megalink forrige versjon

Skarpe våpen 25 og 50 m



Skiver
Feltpistol

Standplass 1               Standplass 2 Standplass 7 Standplass 8

1 målgruppe
Stående fri, Ca 20 
meter 12 sekund

1 Målgruppe
Stående fri, 
avstand 15m.
meter 10 sekund

1 Målgruppe

2 målgrupper, 70m, 40m
Sittende 2 hender 12 sekund. (innersone 
midten)
Låvedør: ytre kant er sikte kant.

2 målgrupper, 50m og 
25m
Sittende 1 hånd 12 
sekund.



Programmer

Luftpistol (5 stk), Standardpistol, Silhuettpistol, 
Fripistol (2 stk), Finpistol, Grovpistol, Hurtigpistol (6 
stk), Feltpistol (4 stk), Nais (3 stk), Spesialpistol, 
Spesialrevolver, Magnum1, Magnum2,  T96 (8 stk), 
PPC (10 stk).

«17» program, noen skytes med forskjellige  
kaliber, så totalt havner vi på ca 47 stk



Programmer

• 40/ 60 skudd på 50/ 75 min

• 30 skudd på 15 min (Sprintluft)

• Standard 

• Hurtig 

Luftpistol 10 m



Programmer

• Standard 60 skudd 

• VM Fin/grov 60 skudd

• Hurtig

• Nais

Bane 25m



Programmer

Skytes på duellskive

Programmet skytes i flere klasser.

Skuddene fordeles slik: 

4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie 
4 serier a 5 skudd på 8 sekunder pr. serie 
4 serier a 5 skudd på 6 sekunder pr. serie 
Øvelsen skytes i to klasser: fin og grov. Våpnene er de 
samme som i standardpistol (fin) og grovpistol.

Bane 25m Hurtig



Programmer

Skytes på duellskive Programmet skytes i flere klasser.

Skuddene fordeles slik: 
 Programmet består av 30 skudd, som skytes i 6 serier a 5 skudd. Alle 

serier skytes mot den internasjonale duellskiven, og det skytes på 25 
meters hold. Det skal skytes med en hånd. Seriene, a 5 skudd, er som 
følger:

1 serie prøveskudd 150 sekunder

2 serier 150 sekunder
2 duellserier  (3 sekunder)
1 serie  20 sekunder

1 serie  10 sekunder

Bane 25m Nais



Programmer

• Skuddene i standard fordeles slik: 
1 prøveserie a 5 skudd på 150 sekunder.
4 serier a 5 skudd på 150 sekunder pr. serie. 
4 serier a 5 skudd på 20 sekunder pr. serie. 
4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie. 

Bane 25m Standard

Programmet skytes i 2 klasser: Fin og Grov



Programmer

• Det skytes først 30 skudd mot presisjonsskiven, 

fordelt på 6 serier á 5 skudd, hvor skytteren får en skytetid på 5     

minutter for hver 5-skudd serie.

• Deretter skytes det 30 skudd mot duellskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd.
I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 
sekunder. 
Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises.

• Det skytes en prøveserie a 5 skudd presisjon på 5 minutter før presisjonsdelen, og 
en prøveserie à 5 skudd duell før duelldelen. 
Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for 
konkurransen.

Bane 25m VM Fin

Programmet skytes i 2 klasser: Fin og Grov



Programmer

• Fripistol 60 skudd  2 timer

Bane 50 m



Skytetrening

• Fokus på avtrekk og sikting

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

Kursheftet finner du på:

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



Skytetrening
• Intern konkurranse. Først 10 prøveskudd, så 30 skudd tellende, 

med fokus på hva dere har lært.  Husk: Plugg våpen ved pauser!

Husk: Skytestilling

Fokus

Sikte

Avtrekk

Etterhold

Se gjerne i heftet «Begynnerkurs for pistolskyttere» for inspirasjon



Skyting



Oppsummering

• Når skal det settes plugg/ flagg i våpenet?

• Er det påbudt med hørselvern?

• Må du ha eget våpenskap?

• Hvor mange patroner kan du oppbevare i våpensafen?

• Hvordan oppbevare våpen under transport?




