
Velkommen til sikkerhetskurs

Del 1

Del 4



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

• Repetisjon av forrige kveld
Sikkerhetsregler, Oppførsel på standplass, 
Kommandoer på standplass,

• Skyting med skarpe våpen



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/og skyttere skal være nøye med.

Sikkerhet



Sikkerhetsregler

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

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

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. 



Program for i dag

• Skyting med skarpt



Oppsummering

• Hvordan gikk skytingen?

OG TENK ALLTID SIKKERHET!
Et våpen kan ALDRI kontrolleres for mye

(at det er tomt!)



Da takker Stavanger Pistolklubb for at du deltok på 
dette kurset og ønsker lykke til videre. 

Husk at du kan nå bruke våre anlegg i Blåsenborg og 
på Haraland for skyting med skarpt. 

Husk alltid å ha med bevis for at du har deltatt på et 
sikkerhetskurs når du skal på skytebanen. 




