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Dette kurset har SIKKERHET som en rød tråd, herunder praktisk behandling av våpen. Det 
blir også noe skytetrening, men hele tiden med SIKKERHET som gjennomgangstema. SIK-
KERHETSASPEKTET innen skyting og våpenbehandling er likevel så omfattende at det her 
kun kan bli en kort introduksjon. Det forutsettes at du selv bearbeider dine inntrykk videre, 
– også når det gjelder SIKKERHET har uttrykket "Øvelse gjør mester" gyldighet. Legg deg 
allerede nå til sikre vaner i din omgang med våpen og ammunisjon!

Når du har fullført kurset, vil vi anbefale deg å søke medlemskap i en klubb (hvis du ikke 
allerede er det), og gjerne skaffe deg et luftvåpen for videre trening. Delta regelmessig på 
klubbens treningskvelder for begynnere. Vi føler oss trygge å at interessen bare vil øke!

Norges Skytterforbund, ved Komité Opplæring, ønsker deg velkommen til kurs, og lykke til! 

Beskrivelse av kurset
Målsetting: Gjennom teoretisk og praktisk opplæring lære elevene sikker opptreden på  
 banen, og håndtering av våpen og ammunisjon iht. gjeldende bestemmelser.

Hovedtema: Sikkerhet

Tidsforbruk: 3 – 4 timer teori
•  Organisasjonsstruktur: klubb, krets, forbund, NIF, klubbens  

organer og tillitsvalgte
•  Sikker opptreden på skytebane
•  Behandling av våpen og ammunisjon
•  Sikkerhetsbestemmelser
•  Oppbevaring og transport av våpen og ammunisjon
•  Våpentyper og ammunisjonstyper – generell orientering
•  Skyteprogrammer
•  Verneutstyr
•  Medlemmers rettigheter og plikter.

 8 – 9 timer på skytebanen
• Sikker opptreden på skytebane
• Behandling av våpen og ammunisjon

Dette kompendiet er satt sammen av stoff fra mange kilder. Den interes-
serte nybegynner vil her finne både informasjoner som er helt nødvendige 
for en skytter, og stoff som kan være av interesse som tilleggsinformasjon. 
Kompendiet er langt fra en komplett lærebok i skyting. Bare det aller mest 
grunnleggende er tatt med. Det vil derfor under kurset bli behandlet stoff 
som du ikke vil finne i kompendiet. Du må derfor være forberedt på å gjøre 
omfattende notater – ja det er faktisk en forutsetning for at du skal ha et til-
fredsstillende utbytte av kurset.



4 Sikkerhetskurs for nye skyttere

• Sikkerhetsbestemmelser
• Skyteøvelser under ledelse
• Våpenpuss

Arrangør: Klubb eller krets

Varighet: 12 timer. Fordeles over 2 eller flere perioder med mulighet for selvstudier  
 mellom samlingene (eksempelvis onsdag kveld og påfølgende helg).

Kursledelse: Trener, erfaren tillitsvalgt i klubb eller krets. Ved skyting bør det være maks  
 6 skyttere pr instruktørlassistent.

Kursmateriell: Kurskompendium*, NIFs lov, NSFs lov, Våpenloven, fellesreglementet, teknisk  
 reglement, spesielt klubbmateriell, våpen, ammunisjon, verneutstyr.  
 (Litteratur henvisninger finnes i instruktørveiledningen. Materiell merket * er  
 obligatorisk for deltakerne.)

Krav: Kurset er obligatorisk for alle som ikke tidligere har fått tilsvarende opplæring.

Eksamen: Kurset avsluttes med en teoretisk prøve. Ved bestått prøve og 100% oppmøte  
 utsteder arrangør kursbevis.

Kurset er generelt. Den praktiske delen arrangeres for hhv lerdue, pistol, rifle og viltmål.

Du vil i løpet av 
kurset motta mye 
muntlig informa-
sjon, og du vil få 

erfaringer som du 
vil lære av. Bruk 

derfor denne siden 
flittig til notater.
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Vårt lag er tilsluttet Norges idrettsforbuNd

Dette begynnerkurset arrangeres av en klubb tilsluttet Norges Idretts- 
forbund (NIF). Som skytterklubb eller skytegruppe i et annet idrettslag, er 
laget dermed også medlem av Norges Skytterforbund.  Likeledes er klubben 
medlem av Idrettskretsen og Skytterkretsen, samt Idrettsrådet i kommunen.

En oversikt over de organisatoriske tilknytningene finner du på side 9.
La oss kort gjengi noen få bestemmelser i NIFs lov: 

§ 1–1 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er en felles- 
organisasjon for idretten i Norge.  NIFs ting er norsk idretts høyeste myndighet. NIF er en 
frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon...

Under NIF hører følgende organisasjonsledd: Særforbund, idrettskretser, særkretser/ 
regioner, idrettsråd og idrettslag. Idrettslag og særforbund er NIFs medlemmer. 
Denne lov gjelder for alle organisasjonsledd og all aktivitet organisert under NIF.

Dette innebærer at du, som medlem av vår klubb, har rettigheter og plikter etter NIFs lov. 
Du har for eksempel rett til medlemskap i et lag tilsluttet NIF på visse betingelser, som 
fremgår av NIFs lovnorm for idrettslag,

§ 3 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak 
kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske 
forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. 

Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til ....

Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Medlemmet plikter å overholde Norges Idrettsforbunds, tilsluttedes organisasjonsledds og 
idrettslagets regelverk og vedtak.

Du er også underlagt kapittel 11 i NIFs lov, som omhandler straffebestemmelser:
§ 11–4 Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd:

a. bryter NIFs eller NIFs organisasjonsledds regler, vedtak eller unnlater å etter- 
 komme avgjørelse avsagt av domsorgan,

b. utøver rettsstridig vold eller opptrer uredelig eller uhøvisk,

c. på utilbørlig måte deltar i pengespill vedrørende en konkurranse, dersom ved- 
 kommende har tilknytning til konkurransen som utøver, dommer, trener, lagleder,  
 støttepersonell eller annet, 

d. begår økonomiske misligheter, betaler, lar betale, tar imot eller inngår avtale om å  
 ta imot godtgjørelse som er i strid med idrettens bestemmelser,

e. gir uriktige eller villedende opplysninger eller forklaringer, 
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f. arrangerer eller deltar i arrangement eller organisert trening med utelukket eller  
 ekskludert idrettslag eller medlem av idrettslag tilsluttet NIF,

g. ikke håndhever eller respekterer straff idømt utøver eller organisasjonsledd

h. nyter alkohol/rusmidler på bane/anlegg eller garderobe for spillere, ledere eller lag,  
 eller serverer alkohol ved arrangementer i regi av NIF eller underordnede ledd der  
 personer under 18 år deltar eller,

i. på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens   
 anseelse.
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laget er også medlem aV Norges skytterforbuNd

Kort historikk
Organisert skyting i det sivile startet så vidt man kjenner til med Det Bergenske Skydesel-
skap i 1769, deretter fulgte Kristian Augusts venner i Christiania i 1810.  Deretter følger Sky-
deselskapet Skarpskytten i 1849 som fortsatt eksisterer.  

Det første Skytterforbundet ”Centralforeningen for Utbredelse af Legemsøvelser og Vaaben-
brug” ble startet i 1861 og er en forløper for Idrettsforbundet.  Centralforeningen var i stor 
utstrekning ledet av offiserer og sto politisk til høyre (for kongemakten).  Under den store 
politiske konflikten som førte til innføringen av parlamentarismen i Norge i 1880-årene, 
dannet venstresiden organisasjonen ”Folkebevæbningen” i 1881.  ”Folkebevæbningen” 
skulle forsvare det folkevalgte Stortinget og kravet om parlamentarisme.  Som kjent vant 
Stortinget fram i denne saken og parlamentarismen ble innført i 1884.  I 1893 slo Stortinget 
disse to organisasjonene sammen til ”Det frivillige Skyttervesen” (DFS).

Det viste seg snart at DFS ikke så det som sin oppgave å drive med skyting internasjonalt 
hvor det stort sett ble drevet sportskyting som var lerdueøvelser, løpende hjort, miniatyr-
gevær og pistolskyting, i tillegg til DFS-skyteformer som fri-gevær  og armé-gevær.  I tillegg 
kom idrettsbevegelsen med en bestemmelse i 1923 som krevde at man måtte være medlem 
av UIT (nå ISSF) for å kunne delta internasjonalt.  Norsk Avdeling av den Internasjonale 
Skytterunion (NAIS) ble derfor stiftet 5. mai 1923 for å ivareta den formelle internasjonale 
representasjonsretten. På grunn av politiske motsetninger ble Arbeidernes Idrettsforbund 
dannet i 1924 og de hadde et Centralutvalg for Skyting som drev med miniatyrgevær.  I 1925 
ble Norges Sportskytterforbund stiftet og i 1928 ble Norges Miniatyrskytter Forbund stiftet, 
men det var fortsatt NAIS som hadde den internasjonale representasjonen.

Etter krigen fikk man et samlet Norges Skytterforbund, med alle sportskytterlag og ar-
beiderskytterlag, som et særforbund i Norges Idrettsforbund.  DFS-lagene var ikke med i 
denne sammenslutningen.  Det nye forbundet ble dannet 5. juli 1946.  Senere har det kom-
met til en rekke nye forbund som alle organiserer skyting i diverse former.  Disse er Dyna-
misk Sportskyting Norge, Norges Jeger og Fiskerforbund, Norsk Svartkruttunion, Norsk 
Metallsilhuettforbund, og Scandinavian Western Shooters.  I tillegg kommer skiskyting, 
som først lå under Norges Skiforbund, men etter hvert er etablert som et eget særforbund.

Norges Skytterforbunds lov begynner slik:

§ 1 Norges Skytterforbund (NSF) er en sammenslutning av norske skytterlag og grupper  
 av andre lag som har skyting på sitt program.

§ 2 NSF er en politisk nøytral organisasjon.

§ 3 Forbundet er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) som særforbund for skyting og er  
 på dette området den høyeste faglige myndighet i Norge.  NSF er underlagt NIFs lover  
 og bestemmelser med de rettigheter og forpliktelser som er omhandlet i NIFs lover.

§ 4  Forbundet er tilsluttet International Sport Shooting Federation (ISSF), European   
 Shooting Confederation (ESC) og Nordisk Skytter Region (NSR) og kan være tilsluttet  
 andre tilsvarende internasjonale organisasjoner.
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§ 5  Forbundets formål er:

a. som sentralorganisasjon og særforbund for skyting å organisere og lede arbeidet 
for skytingens fremme.

b. å arbeide for hensiktsmessige regler for de enkelte skytegrener, så vel nasjonalt som 
internasjonalt.

c. å representere norsk skyting internasjonalt og være bindeledd mellom innenlandske 
og utenlandske skytterorganisasjoner, samt å formidle eller arrangere konkurranser 
med utenlandske organisasjoner.

NSFs høyeste myndighet er Forbundstinget.

Forbundsstyret er NSFs utøvende myndighet og skal lede forbundets virksomhet i samsvar med 
NSFs lov og tingvedtak.  Forbundsstyret velges av Forbundstinget.  Til daglig administreres 
forbundets virksomhet av Forbundssekretariatet, som ledes av en generalsekretær.
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Du vil i løpet av 
kurset motta mye 
muntlig informa-
sjon, og du vil få 

erfaringer som du 
vil lære av. Bruk 

derfor denne siden 
flittig til notater.
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Norges Skytterforbund

dette er Norges skytterforbuNd

ISSF
International Shooting Sport 

Federation

Forbundstinget

55 særforbund

Fagkomité Lerdue

Fagkomité Rifle

Forbundsstyret

Fagkomité Pistol

Fagkomité Viltmål

Komité Opplæring

500 klubber/lag
ca.30.000 medlemmer

NIF
Norges Idrettsforbund og 

Olympiske Komité

ESC
European Shooting  

Confederation

NSR
Nordic Shooting 

Region

20 skytterkretser 19 idrettskretser

IR
Idrettsråd 

(ett i hver kommune)
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sikkerhetsregleNe er gruNNleggeNde for eN skytter

Du plikter å sette deg grundig inn i disse reglene - og følge dem! Fra Norges 
Skytterforbunds Fellesreglement gjengis i sin helhet Kap 2.1. Ordens- og sik-
kerhetsregler.

2.1 ORDENS- OG SIKKERHETSREGLER

2.1.1 ORDENSREGLER

2.1.1.1 Utenom stevner og organisert trening skal banen kun benyttes av    
 medlemmer av bruksberettigede klubber.

2.1.1.2 Det er strengt forbudt å skyte med våpen og ammunisjon som banen ikke   
 er godkjent for, eller som kan være farlig for andres eller egen sikkerhet,   
 eller som er egnet til å skade banens innretninger.

2.1.1.3 Skytingen skal foregå i de stillinger og etter de program og regler som    
 gjelder for vedkommende øvelse. Det er forbudt å skyte mot blikkbokser,   
 flasker m.m.

2.1.1.4 Det skal herske orden og disiplin på standplassen. Unødig bråk og høyrøstet   
 tale er ikke tillatt.

2.1.1.5 Alkohol må ikke nytes på skytebanen. Heller ikke må noen møte til skyting   
 under påvirkning av alkohol eller stoffer med lignende virkning.

2.1.1.6 Personer som overtrer ovenstående ordensregler kan bli bortvist fra banen.   
 I grovere tilfelle vil forholdet bli anmeldt.

2.1.2 SIKKERHETSREGLER

2.1.2.1 Våpen skal alltid behandles som om de er ladd. Ta aldri i et våpen uten   
 straks å undersøke om det er patron i kammer eller magasin. Rett aldri   
 våpenet mot noen. Hold munningen mot bakken.

2.1.2.2 Utstyrskontrollør, standplassleder eller jurymedlem kan ta i en skytters   
 våpen for å kontrollere det, uten hans samtykke, men skytteren skal være   
 tilstede og vite om det.

2.1.2.3 Sikting og klikking er bare tillatt fra standplassen når ingen personer befinner seg  
 foran skytteren, og skytelederen har gitt tillatelse. Det er forbudt å løsne andre   
 skudd innen baneområdet enn de som hører til ordinær konkurranse eller   
 treningsskyting. Er det nødvendig å prøve om et våpen fungerer tilfredsstillende,  
 må prøven utføres etter uttrykkelig tillatelse fra skytelederen.

2.1.2.4 Ladning av våpenet må bare skje på standplassen etter tilsigelse fra skyteleder.

2.1.2.5 Når skyting pågår skal anvisere og annet mannskap holde seg bak standplassen  
 såfremt det ikke finnes skuddsikkert vern de kan benytte.
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2.1.2.6 Skytteren er i enhver henseende selv ansvarlig for sitt våpen og forpliktet til å   
 kjenne og overholde sikkerhetsreglene. Skytteren plikter å holde sitt våpen i orden  
 og oppbevare våpen og ammunisjon på en slik måte at det ikke kommer uved- 
 kommende i hende. Hørselsvern skal inngå i skytterens utstyr.

2.1.2.7 Hørselsvern er påbudt ved alle skytearrangementer innen NSF.

2.1.2.8 Hvis det ved et stevne ikke er ordnet med lege som er tilstede, skal arrangøren på  
 forhånd ha undersøkt hvorfra og hvorledes legehjelp hurtigst kan komme tilstede i  
 ulykkestilfeller, og likeledes ha ordnet med transportmiddel for øyeblikkelig bruk.  
 På enhver skytebane skal det finnes førstehjelputstyr oppbevart på et lett til- 
 gjengelig sted. Forøvrig henvises til NIFs “Retningslinjer for Lege- og sanitets- 
 tjenesten ved idrettsarrangement”.

2.1.2.9 Banesjef eller skyteleder har myndighet til å vise bort enhver som opptrer i  
 strid med foranstående sikkerhetsregler, eller som på annen måte viser  
 uforsiktighet på banen.

2.1.2.10 Enhver skytebane bør ha ansvarsforsikring. Alle baner som eies / leies av   
 NSFs klubber og lag har en felles ansvarsforsikring, administrert av NSF.

2.1.2.11 Ordens- og sikkerhetsregler skal være oppslått på skytebanen, sammen med   
 telefonnummer til lege.

Tenk alltid sikkerhet!  Der er du som skytter 
som er den viktigste faktoren for sikkerhet.  
Andre kan først reagere når du eventuelt gjør 
noe som strider mot reglene.

StoPP!
teNk!
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iNterNasjoNale sikkerhetsregler

Sikkerhetsreglene i de internasjonale reglementene gjelder også ved stevner 
i Norge. ISSFs "Tekniske regler for alle skytegrener" § 6.2 omhandler de 
generelle sikkerhetsreglene. Disse er også felles for pistol, rifle og viltmål, 
mens lerdue også har egne bestemmelser (§ 9.2 i lerduereglene).

Nedenfor følger et utdrag fra reglene:

6.2.2 Generelle sikkerhetsregler

6.2.2.2 Nødvendige og spesielle sikkerhets¬regler for skytebaner varierer fra land   
 til land, så ytterligere sikkerhetsregler kan fastsettes av organisasjons- 
 komiteen. Juryer, banefunksjonærer, ledere og skyttere skal informeres om   
 spesielle sikkerhetsbestemmelser i programmet for konkurransen.

6.2.2.3 Skytternes, banefunksjonærenes og tilskuernes sikkerhet krever kontinuerlig  
 og omhyggelig overvåkning av våpenhåndtering. Det er nødvendig at   
 alle viser selvdisiplin. Skulle noen vise mangel på slik selvdisiplin, er det   
 banefunksjonærenes plikt å innskjerpe disiplinen. Skyttere og ledere er  
 forpliktet til å bistå. 

6.2.2.4 ISSF kan nekte en skytter deltakelse i en konkurranse dersom det foreligger   
 beviselig informasjon fra kompetent myndighet om at han representerer en   
 alvorlig trussel mot sikkerheten til andre som befinner seg på en skytebane.

6.2.2.5 Av hensyn til sikkerheten kan et jurymedlem eller en standplass-leder når   
 som helst stoppe skytingen. Skyttere og ledere skal øyeblikkelig gjøre  
 standplassledere eller jurymedlemmer oppmerksom på enhver situasjon   
 som kan være farlig.  

6.2.2.6 En utstyrkontrollør, standplassleder eller jurymedlem kan ta i en skytters   
 utstyr (våpenet inkludert) for å kontrollere det, uten hans samtykke, men   
 skytteren skal være til stede og vite om det. Når  et forhold gjelder sikkerhet,   
 skal det gripes inn øyeblikkelig.

6.2.3 Regler for håndtering av våpen

6.2.3.1 Av sikkerhetshensyn skal alle våpen til enhver tid behandles med største   
 forsiktighet. Våpen må ikke fjernes fra standplass så lenge skyting pågår,   
 med mindre en standplassfunksjonær har gitt tillatelse til det.

6.2.3.3 Når skytteren befinner seg på standplass skal våpenet alltid peke i sikker   
 retning. Lademekanismen eller kammeret må ikke lukkes før våpenet peker   
 i sikker retning, mot skiven/sikkerhetsvollen.

6.2.3.4 Når skytingen er fullført eller skytteren setter ned våpenet for å forlate   
 standplass må våpenet være uladd, med mekanismen åpen (sluttstykke og   
 lukkemekanisme) og sikkerhetsflagget satt i. Før skytteren forlater  
 standplass skal skytteren forsikre seg om og standplassleder bekrefte at det   
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 ikke er patroner eller kuler i kammer, løp eller magasin og at sikkerhetsflagget er   
 satt i. (Det er ikke krav om sikkerhetsflagg på nasjonale stevner i Norge.)

6.2.3.5 Hvis skytteren pakker ned våpenet i koffert eller kasse, eller fjerner det fra   
 standplass før det kontrollert av standplassleder, kan han bli diskvalifisert.

6.2.3.6 Når skudd avgis, kan våpenet bare legges ned (ikke holdes) etter at    
 patron(er) og/eller magasinet er tatt ut og mekanismen er åpen. Luftvåpen   
 skal sikres ved at ladearmen eller ladeklaffen åpnes.

6.2.3.7 Når mannskap befinner seg foran standplass, er det ikke tillatt å røre våpen.  
 Sikkerhetsflagg skal være satt i. (Det er ikke krav om sikkerhetsflagg på   
 nasjonale stevner i Norge.) 

6.2.3.8 På banen, når våpenet ikke er på standplass, skal det alltid oppbevares i   
 våpenkufferten hvis ikke annet er bestemt av standplassleder.

6.2.5 Ytterligere sikkerhetskrav

6.2.5.1 Med tørravtrekk menes å utløse en spent avtrekksmekanisme på et uladd   
 kruttvåpen, eller å utløse avtrekksmekanismen på et luft- eller gassdrevet   
 våpen som er utstyrt med en innretning som gjør det mulig å betjene  
 avtrekket uten å utløse drivladningen (luft eller gass). Tørravtrekk og  
 sikteøvelser er tillatt, men bare på standplass eller på anvist område i sams  
 var med dette regelverket.

6.2.5.2 Det er skytterens ansvar at luft- eller CO2 sylindere er innenfor holdbarhets- 
 datoen. Det skal kontrolleres av utstyrskontrollen.
  
 Nasjonalt gjelder: Utstyrskontrollen kan godkjenne bruk av luft- eller CO2   
 sylindere som er eldre enn holdbarhetsdatoen hvis de ikke har bulker,  
 sprekker, korrosjon eller andre skader som kan true sikkerheten.

6.2.6 Hørselsvern

 Skyttere, banefunksjonærer og andre personer som oppholder seg i  
 umiddelbar nærhet av 25 m, 50 m, 300 m standplasser og alle lerduebaner   
 oppfordres innstendig om å bruke ørepropper, øreklokker eller liknende  
 hørselsvern. Det må settes opp plakater om bruk av hørselsvern på lett    
 synlige steder på banen og hørselsvern må være tilgjengelig for alle som be  
 finner seg på baneområdet. Det er ikke tillatt for skyttere å bruke hørsels- 
 vern som har innebygget noen form for mottakerutstyr. (Dvs. utstyr som gir   
 mulighet for å motta radiosendinger e.l.) (Oversetters anm.).

 Nasjonalt gjelder: I Norge er hørselsvern påbudt. Hørselsvern med  
 elektronisk lydnivåbegrensning kan benyttes.

6.2.7 Øyebeskyttelse
 Alle skyttere anmodes innstendig om å bruke splintsikre skytebriller eller   
 lignende øyebeskyttelse under skyting. 
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Vi anbefaler at du skaffer deg følgende reglementer:
NSFs Fellesreglement; ISSFs Tekniske regler for alle skytegrener*;  ISSFs    
regler for den aktuelle fagretning* (rifle, pistol, viltmål eller lerdue)

* I papirutgavene av den norske oversettelsen av reglene er de tekniske reglene og reglene 
for de enkelte fagretningene slått sammen
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loV om skyteVåpeN og ammuNisjoN m.V.

I Våpenloven, "Lov om skytevåpen og ammunisjon mv" av 9. juni 1961 med 
senere endringer samt Justisdepartementets forskrifter om skytevåpen, 
våpendeler og ammunisjon av 25. juni. 2009 nr 904. (For hele teksten i lov 
og forskrifter, se www.lovdata.no eller særtrykk som kan kjøpes fra Skytter-
forbundet.)

§ 7 Den som vil kjøpe eller på annen måte erverve skytevåpen eller våpendeler, må ha  
 tillatelse av politimesteren.

 Tillatelse gis av politimesteren på søkerens bosted eller - hvis søkeren ikke har bopel  
 i riket - av politimesteren på oppholdsstedet. Tillatelse kan bare gis edruelige og  
 pålitelige personer som har behov eller annen rimelig grunn for å ha skytevåpen, og  
 som ikke av særlige grunner kan anses som uskikket til det. 
 
 Tillatelse kan ikke gis til person under 18 år. Unntak kan i særskilte tilfeller gjøres  
 for person under 18 år men over 16 år, der våpen kan oppbevares av verge eller  
 annen person som fyller de alminnelige krav til tillatelse. Tillatelse til å erverve   
 revolver eller pistol eller til deler av slike våpen gis ikke til personer under 21 år.  
 Kongen kan også fastsette høyere aldersgrense for andre arter skytevåpen og   
 våpendeler, likevel ikke over 21 år....... 

 Kongen kan gi forskrifter om skytterorganisasjoners og andre juridiske personer  
 erverv av skytevåpen og våpendeler. 
 
 Forskriftene til Våpenloven (§ 13) sier:
 Man har kun adgang til å erverve våpen som er tillatt benyttet til program  
 administrert av det/de forbund søker er medlem av.....

§ 8 Enhver som vil eie eller inneha skytevåpen, skal ha tillatelse fra politimesteren   
 (våpenkort).......

§ 9 Våpenkortet skal på forlangende av politiet vises fram for kontroll.......

§ 10 Politimesteren kan tilbakekalle våpenkort hvis innehaveren ikke er edruelig og   
 pålitelig eller dersom han av særlige grunner kan anses som uskikket til å ha skyte 
 våpen......
 
 Våpenkort kan tilbakekalles også hvis innehaveren ikke lenger har behov for eller  
 annen rimelig grunn til å ha skytevåpen.....
 
§ 11 Dersom det ikke er satt vilkår som nevnt i § 8 første ledd tredje punktum, kan den  
 som har våpenkort overlate våpenet til en annen person i inntil 4 uker. Revolver eller  
 pistol kan dog aldri overlates til andre med mindre Kongen har bestemt noe annet.....
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 § 85 i forskriftene sier bl.a.:
 Den som låner ut eller på annen måte overlater skytevåpen eller våpendeler til en  
 annen, skal gi mottakeren en datert og underskrevet bevitnelse om dette…..
 og
 ….Pistol, revolver og halvautomatisk rifle eller hagle kan for et tidsrom av inntil fire  
 uker lånes ut eller overlates til andre som har gyldig våpenkort for tilsvarende   
 våpen….

§ 13 Den som vil kjøpe eller på annen måte erverve ammunisjon, må ha tillatelse fra politiet...
 
 Kongen kan gi særlige regler om skytterorganisasjoners formidling av  
 ammunisjonskjøp for sine medlemmer.

§ 27a Skytevåpen eller en vital våpendel, samt ammunisjon, skal oppbevares forsvarlig  
 nedlåst....  
 
 § 79 i forskriftene sier:
 Alle registreringspliktige våpen eller en vital del av våpnene skal oppbevares i FG- 
 godkjent sikkerhetsskap (Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd) eller i skap  
 med et høyere sikkerhetsnivå……

§ 27b Skytevåpen skal under transport være tømt for ammunisjon og sikret mot at det  
 kommer på avveie...

§ 28 Kongen kan fastsette regler for kontroll med og godkjenning av skytebaner,   
 herunder hvorledes en skytebane skal anlegges og utstyres. ....

§ 29  Ingen må overdra eller overlate skytevåpen, våpendeler eller ammunisjon til person  
 under 18 år uten særskilt samtykke fra vedkommende politimester. Slikt samtykke  
 kan ikke gis når vedkommende er under 16 år.
 
 Bestemmelsen i første ledd er ikke til hinder for at slike gjenstander, uten særskilt  
 samtykke fra vedkommende politimester, overlates person under 18 år til kortvarig  
 bruk under forsvarlig tilsyn, forutsatt at foreldrene eller den som har omsorgen for  
 vedkommende samtykker i det.

 § 86 i forskriftene sier:
 Forening eller annen skytterorganisasjon som har kollektivt våpenkort, kan låne ut  
 geværer eller våpendeler av slike våpen til sine medlemmer. På skytebane kan det  
 lånes ut våpen som nevnt til medlemmer som ikke har fylt 18 år. Til bruk utenfor  
 skytebane skal det ikke lånes ut slike våpen til medlemmer under 18 år uten at  
 låntakeren er under forsvarlig tilsyn, og barnets foreldre eller den som ellers har  
 omsorgen for det, har samtykket i utlånet. Andre medlemmer kan gis slike våpen  
 eller våpendeler til utlån for et tidsrom av inntil ett år hvis de antas å oppfylle   
 våpenlovens krav for å få innvilget en søknad om tillatelse til å inneha skytevåpen.  
 Lånet kan fornyes for et tilsvarende tidsrom.

 Pistol, revolver og halvautomatisk rifle kan lånes ut eller overlates til andre som har  
 gyldig våpenkort for tilsvarende våpen.
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§ 33  Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold  
 av denne lov, straffes med bøter eller fengsel i inntil 3 måneder, hvis ikke  
 overtredelsen rammes av et strengere straffebud. Gjelder overtredelsen § 27 b annet  
 ledd eller ulovlig innføring, avhendelse eller erverv av skytevåpen eller  
 ammunisjon, kan bøter eller fengsel i inntil 2 år anvendes. 
 Er overtredelse som nevnt i første ledd annet punktum grov, kan bøter eller fengsel  
 i inntil 4 år anvendes. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov, skal det særlig  
 legges vekt på hva slags og hvor mange våpen overtredelsen gjelder eller om  
 handlingen av andre grunner er av særlig farlig eller samfunnsskadelig art. 

 Medvirkning straffes på samme måte. 

Kjøp av våpen
Som det går fram av § 7 i Våpenloven (sitert ovenfor) er det formelt sett politimesteren 
på våpenkjøperens bosted som gir tillatelse til kjøp av våpen. I praksis er dette delegert til 
våpenkontoret i det aktuelle politidistriktet. 

Politidirektoratet har utarbeidet et omfattende rundskriv som utdyper bestemmelsene i 
Våpenloven m/forskrifter, og som politidistriktene skal bruke som retningslinjer når de 
behandler våpensaker. Rundskrivet er å finne på www.politi.no (søk etter ”Våpen”).

I rundskrivet er følgende nedfelt angående behovskravet i Våpenloven:
”Det fremgår av våpenforskriften § 13 første ledd at tillatelse til å erverve og inneha, 
pistol, revolver, rifle eller hagle til øvelses- og konkurranseskyting kan gis til søker som 
kan dokumentere medlemskap og aktivitet i forening tilsluttet en skytterorganisasjon 
godkjent av Politidirektoratet, jf. våpenforskriften § 24. Det gis bare tillatelse til å erverve 
og inneha slik rifle eller hagle som lovlig kan brukes innenfor de skyteprogrammer som 
vedkommende skytterorganisasjon administrerer. For erverv av rifle/hagle til øvelses- og 
konkurranseskyting har direktoratet gjennom sin praksis lagt til grunn at vedkommende 
må kunne dokumentere at han har deltatt aktivt i foreningens skyteaktiviteter.

Ved erverv av halvautomatiske skytevåpen som ikke er tillatt til jakt, gjelder likevel 
samme krav til aktivitet som for pistol/revolver, jf. nedenfor, med unntak av at det ikke 
kan kreves 6 måneders medlemskap.”
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NybegyNNereN rekreasjoNsskyttereN mosjoNsskyttereN koNkurraNseskyttereN

er selv uten egne våpen 
og deltar i klubbens op-
plæringstilbud.

skyter fra tid til annen,
mest trening, men deltar 
også sporadisk på stevner.

forholdsvis beskjeden
aktivitet.

et høyere aktivitetsnivå. 
deltar regelmessig i klub-
bens aktiviteter herunder 
deltakelse på klubbstevner, 
men deltar også fra tid til 
annen i åpne (approberte) 
stevner.

trener mye og er aktivt 
med i konkurranser i så 
vel i egen klubb som i åpne 
(approberte) stevner.

minst 2-3 ganger på banen 
pr. mnd. under opplærings-
perioden før eget våpen 
kan erverves.

minst 4 fremmøter pr. år 
(organisert trening eller 
stevne) i pistolklubb (ev. 
gruppe i pistolklubb) som 
er tilsluttet det forbund 
som har skyting med det 
aktuelle våpen på sitt 
program.

Ved medlemskap i/tilslut-
ning til flere forbund kreves 
det minst 4 fremmøter 
(organisert trening eller 
stevne) pr. år pr. forbund.

minst 2-3 ganger på banen 
pr. mnd. (sesongavhengig 
mht. baneforhold)

minst 4 stevner pr år (til-
strekkelig med deltakelse 
i klubbens terminfestede 
klubbstevner) innenfor 
forbundets reglement.

trener minst 2-3 ganger 
på banen pr. mnd, samt 
deltar i minst 10 stevner 
(starter) pr. år hvorav minst 
halvparten åpne  
(approberte) stevner 
(starter). åpne ikke- 
approberte stevner regnes 
som klubbstevne.

konkurransekravet gjelder 
for hvert enkelt bruks- 
område det skal erverves 
reserve-/tilleggsvåpen til.

har ikke eget våpen.
bruker klubbvåpen.

kan erverve og inneha
inntil (dvs. maks) 4 våpen 
innen det enkelte forbunds 
reglement som vedkom-
mende kan dokumentere 
tilknytning til og hvor aktiv-
itetskravet er oppfylt.

Våpnene må ha forskjellige 
bruksområder.

kan erverve og inneha 
våpen innenfor samtlige 
bruksområder (ett pr. bruk-
sområde) innen det enkelte 
forbunds reglement.

gjelder de(t) forbund 
som vedkommende kan 
dokumentere tilknytning til 
og hvor vedkommende har 
oppfylt krav til fremmøte og 
stevneaktivitet.

for tilfelle av at ett våpen 
lovlig kan benyttes innen 
flere bruksområder (også 
innen flere forbund) ansees 
behovet innen disse bruks-
områder dekket med det 
ene våpenet.

kan erverve og inneha
tilleggs-/ reservevåpen
innenfor hvert av de bruks- 
områder som vedkom-
mende kan dokumentere 
aktivitet som ovenfor nevnt.

Antall våpen en skytter kan erverve er nærmere beskrevet i denne tabellen fra rundskrivet:
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Lån av våpen
Om du skal låne et våpen av en privatperson, skal våpenets eier utstede en erklæring med-
følgende opplysninger. Denne erklæringen gjelder som midletidig våpenkort i den aktuelle 
perioden.  

Bestemmelsene omkring utlån av våpen vil instruktøren gå nærmere inn på. Bare personer 
som allerede har våpenkort for revolver/pistol kan få låne denne typen våpen. Det henvises 
forøvrig til våpenlovens §§ 11 og 29 samt forskriftenes kapittel 18.

Jeg erklærer med dette at jeg låner ut til Nils Nilsen, Storgt 1, 2300 
Hamar min rifle av merke Walther kaliber .22 med nummer 12345.  

Våpenet skal brukes til trening og deltakelse i Idrettsmesterskapet for 
Hedmark på Hamar skytebane.  Utlånet gjelder perioden 1-22. juni 2001.

Hans Hansen (sign), Lillegt. 2, 2310 Stange.
Våpenkort nr 12346 utstedt av Politimesteren i Hamar.

Du vil i løpet av 
kurset motta mye 
muntlig informa-
sjon, og du vil få 

erfaringer som du 
vil lære av. Bruk 

derfor denne siden 
flittig til notater.
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VåpeNtyper og øVelsesprogram iNNeN Nsf

Norges Skytterforbunds klubber har aktiviteter innen 4 forskjellige grener 
med en rekke forskjellige øvelser med tilhørende våpentyper innen hver 
enkelt gren.  De fleste klubbene har sin aktivitet innen kun en eller to av 
grenene, men innen kretsen vil man som regel finne klubber som kan tilby 
muligheter for både trening og konkurranse i den grenen man er interessert 
i.  Vi gjør oppmerksom på at alle medlemmer av klubber og lag tilsluttet NSF 
har anledning til å delta i konkurranser innen alle NSFs grener, selv om med-
lemmets egen klubb ikke har grenen/øvelsen på sitt program.

VÅPENTYPER KALIBER ØVELSESKODE

PISTOLER OG REVOLVERE
A Luftpistoler 4,5 mm (.177) 3
B Finkalibrede 5,6 mm (.22 LR) 1,2,4,5,6,7
C Grovkalibrede 7,62 9,65 mm (.30 .38) 1,6,7
D Militærkaliber 9 11,56 mm (.355 .455) 1
E Magnumkaliber 9,65-12,82(.357-.505) 1

RIFLER
F Luftrifler 4,5 mm(.177) 3,4
G Finkalibrede 5,6 mm(.22) 1,2,5,7,8
H Grovkalibrede inntil 8 mm 9,10,11,12

RIFLER FOR VILTMÅLSKYTING
I Luftrifler 4,5 mm(.177) 5,6
J Finkalibrede 5,6 mm(.22) 3,4
K Grovkalibrede inntil 8 mm 1,2

HAGLER 
L 12/70 mm/24 g (*28g) Skeet, OL-trap, Dobbel-trap,  
  Autotrap, Nordisk trap, Compac  
  Sporting*, Fitasc Sporting*
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pistoløVelser/VåpeN iNNeNfor Norges skytterforbuNd

Pistolskyting er den største av fagretningene innen NSF.  Det er en rekke 
forskjellige våpentyper som benyttes til de 7 hoved¬programmene (som hver 
omfatter flere øvelser).  Bildet viser en typisk ISSF konkurransepistol som 
brukes i de aller fleste øvelsene.

 Det er følgende krav til avtrekksvekt og totalvekt:
 Luftpistol 0,50 kg 1,50 kg
 Silhuettpistol 1.00 kg 1,40 kg
 Finpistol 1,00 kg 1,40 kg
 Grovpistol 1,00 kg 1,40 kg

1 N FELTPISTOL (SKYTEAVSTAND 5-70 M, FELTFIGURER)
 60 skudd på 10 standplasser med varierende antall figurer
 » Finfelt .22 LR    pistol/revolver, ISSF konkurransevåpen
 » Grovfelt .32 -.38 pistol/revolver, ISSF konkurransevåpen
 » Militærfelt .38 -.45 “militær” pistol, ikke anatomisk skjefte
 » Revolverfelt .38 -.45 revolver

 SPESIALFELT (SKYTEAVSTAND 5-70 M, (metallmål min. avstand 10m)
 50 skudd på 10 standplasser med varierende antall figurer
 » Spesialpistol/
 Spesialrevolver .22 LR-.455 (skal passe i målekasse 185x125x35
   lengde/høyde inkl.magasin/ bredde)

 MAGNUMFELT (SKYTEAVSTAND 5-200 M, (metallmål min. avstand 15m)
 50 skudd på 10 standplasser med varierende antall figurer
 » Magnum I  .357 -.40   pistol/revolver
 » Magnum II  .41-.505  pistol/revolver

2 OL FRIPISTOL (50M / 25M, PRESISJONSKIVE)
 60 skudd dømmes som 6 serier à 10 skudd, skytetid 90 min. (105 min. med   
 pappskiver). 
 » Fripistol A (50m) .22 LR     ISSF konkurransevåpen, 50m pistol
 » Fripistol B (25m) .22 LR  Standard ISSF konkurransevåpen, fin

3 OL LUFTPISTOL (10M, LUFTPISTOLSKIVE)
 60/40 skudd dømmes som 6/4 serier à 10 skudd, skytetid 75 min./50 min. (90/60  
 med pappskiver)
 » Luftpistol 3A .177/4,5mm ISSF konkurransevåpen, luftpistol

 LUFTPISTOL FALLFIGUR (10M, 10M LUFTPISTOL FALLFIGUR)
 40/30 skudd dømmes som 4/3 serier à 10 skudd, skytetid 10 sek.
 » Luftpistol 3B  .177/4,5mm Luftpistol, 5 skudds magasin

 LUFTPISTOL STANDARD (10M, LUFTPISTOLSKIVE)
 40/30 skudd dømmes som 4/3 serier à 10 skudd, skytetid 10 sek.
 » Luftpistol 3C .177/4,5mm Luftpistol, 5 skudds magasin
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 SPRINTLUFT
 30 skudd på 15 min.
 » Luftpistol, 3D .177/4,5mm ISSF konkurransevåpen, luftpistol

4 OL SILHUETTPISTOL (25M, SILHUETTSKIVE)
 60 skudd, 2 halvmatcher à 2 serier 5 skudd på 8 sek, ditto på 6 sekunder og ditto på  
 4 sekunder
 » Silhuettpistol  .22 LR     Standard ISSF konkurransevåpen, fin

5 VM STANDARDPISTOL (25M, PRESISJONSKIVE)
 60 skudd, 4 serier 5 skudd på 150 sek, ditto på 20 sekunder og ditto på 10 sekunder
 » Standard (OL kv) .22 lr     Standard ISSF konkurransevåpen, fin

6 VM/OL FIN-/GROVPISTOL (25M, PRESISJON/SILHUETTSKIVE)
 60 skudd, 6 serier 5 skudd press på 5 minutter, 6 serier 5 skudd enkeltvis duell på  
 3 sekunder
 » Finpistol .22 LR    Standard ISSF konkurransevåpen, fin
 » Grovpistol .32 - .38  Standard ISSF konkurransevåpen, grov

7 N HURTIGPISTOL (25M, SILHUETTSKIVE)
 60 skudd, 4 serier 5 skudd på 10 sek, samme på 8 sekunder og samme på 6   
 sekunder
 » Hurtigpistol Fin .22 LR     Standard ISSF konkurransevåpen, fin
 » Hurtigpistol Grov .32 - .38  Standard ISSF konkurransevåpen, grov
 » Hurtig militær   Som militærfelt
 » Hurtig revolver   Som revolverfelt
 » Hurtig spesialpistol  Som spesialfelt
 » Hurtig spesialrevolver  Som spesialfelt

8 N NAIS FIN/GROV
 30 skudd, 2 serier á 5 skudd på 150 sek., 2 á duellserier 5 skudd, 1 serie á 5 skudd  
 på 20 sek., 1 serie á 5 skudd på 10 sek.
 » Fin .22-.32 Pistol/revolver
 » Grov 9mm og mer Pistol/revolver
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rifleøVelser/VåpeN iNNeNfor Norges skytterforbuNd

Våpentypene er som definert nedenfor og et typisk ISSF konkurransevåpen 
er vist på figuren (Standard og Luftrifle). Alle øvelser skytes stående, om ikke 
annet er opplyst.

Finkalibret fririfle  cal .22 LR  maks. vekt 8 kg
Grovkalibret fririfle  cal £ 8 mm  maks. vekt 8 kg
Finkalibret sportsrifle  cal .22 LR  maks. vekt 6,5 kg
Grovkalibret standardrifle  cal £ 8 mm  maks. vekt 5,5 kg, min avtrekk 1,5kg
Luftrifle  cal 4,5mm  maks. vekt 5,5 kg

1   15 M 30 SKUDD  
 Miniatyrrifle (skytes kun med standardrifle)

2 1 5 M 45 SKUDD
 Miniatyrrifle 

3  10 M 40 SKUDD
 Luftrifle

4  10 M 60 SKUDD
 Luftrifle

5 50 M 60 SKUDD LIGGENDE
 Finkaliber, fririfle menn, sportsrifle kvinner

7  50 M 3X20 SKUDD
 Finkaliber, fririfle menn, sportsrifle kvinner
 20 skudd liggende 20 skudd stående 20 skudd knestående

8 50 M 3X40 SKUDD
 Finkaliber sportsrifle
 40 skudd liggende 40 skudd stående 40 skudd knestående

9 300 M 3X20 SKUDD
 Grovkaliber standardrifle
 20 skudd liggende 20 skudd stående 20 skudd knestående

10 300 M 3X40 SKUDD
 Grovkaliber fririfle
 40 skudd liggende 40 skudd stående 40 skudd knestående

11 300 M 60 SKUDD LIGGENDE 
 Grovkaliber standardrifle og fririfle

12  300 M 40 SKUDD LIGGENDE
 Grovkaliber fririfle

Dette er hovedøvelsene for seniorskyttere; i tillegg kommer en del øvelser som kun skytes 
av ungdommer/rekrutter.
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ViltmåløVelser/-VåpeN iNNeNfor Norges skytterforbuNd

Gevær for 50 meter: Maks vekt 5.5 kg, minimum avtrekksvekt 500 g, cal .22 LR
Gevær for 10 meter: Maks vekt 5.5 kg, fri avtrekksvekt, luftrifle 4,5 mm

I viltmål skytes det mot en blink som beveger seg horisontalt mellom 2 skanser i løpet av 
den tiden som er angitt for de enkelte øvelsene.  All skyting foregår med rifle og det er tillatt 
med kikkertsikte i alle disipliner.  Hjorteskytingen er en nasjonal øvelse som skytes med 
grovkalibret gevær (.222 – 8 mm).

1 N HJORT 40 SKUDD ENKELTSKUDD 
 Skyteavstand er 100m, skanseåpning 23m 

2 N HJORT 40 SKUDD DOBBELTSKUDD
 Skyteavstand er 100m, skanseåpning 23 m

3 VM VILLSVIN 50M 30+30 SKUDD
 Skyteavstand 50 m og skanseåpning 10 m. Menn og menn junior skyter 30  
 langsomme sprang (5 sek) + 30 raske sprang (2,5 sek), kvinner skyter 20+20 skudd.

4 VM VILLSVIN 50M 40 SKUDD MIXED
 Skyteavstand 50 m og skanseåpning 10 m. 10 langsomme (5 sek) og 10 hurtige  
 (2,5 sek) sprang fra hver side

5 VM VILTMÅL 10M 30+30 SKUDD
 Skyteavstand 10 m og skanseåpning 2m. Menn og menn junior skyter 30 
  langsomme sprang (5 sek) + 30 raske sprang (2,5 sek), kvinner skyter 20+20 skudd. 

6 VM VILTMÅL 10 M 40 SKUDD MIXED
 Skyteavstand 10 m og skanseåpning 2m. 10 langsomme (5 sek) og 10 hurtige  
 (2,5 sek) sprang fra hver side
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lerdueøVelser/-VåpeN iNNeNfor Norges skytterforbuNd

Alle slags glattborede hagler, inkludert halvautomatiske, kan brukes, forutsatt 
at kaliberet ikke er større enn 12.  Hagler med magasin skal ordnes slik at det 
bare er mulig å ha ett skudd i magasinet, og slik at man ikke kaster tomhylser 
som forstyrrer sidemannen.  Rekyldemper eller liknende er ikke tillatt til OL-
trap og Dobbelttrap.  I trap-øvelsene kastes lerduene ut fra maskiner plassert i 
en grav under bakkenivå like foran skytteren. I skeet-øvelsen kastes lerduene i 
et fast mønster fra et høyt og et lavt tårn på henholdsvis høyre og venstre side 
for skytteren. Internasjonalt (ISSF) konkurreres det i øvelsene Olympisk Trap, 
Dobbelt trap og Skeet. 

Grenene Compac Sporting og Fitasc Sporting organiseres internasjonalt i FITASC-forbun-
det. Det er Fitasc Sporting som er mest utbredt av disse i Norge til nå. Kastemaskinene er 
plassert rundt om i terrenget og man får duer i alle forskjellige avstander og vanskelighets-
grader. Banene er forskjellige fra konkurranse til konkurranse. I internasjonale konkurran-
ser skytes det 200 duer.

SKEET 
8 standplasser og 6 skyttere pr. lag.  Haglen skal være ved hoftekam.  Det er 0-3 sek tids-
forsinkelse. 2-6 enkle eller doble duer pr standplass. 125 duer totalt.  
Største kaliber 12/70 24 gram.

OL-TRAP
5 standplasser og 6 skyttere pr. lag.  Det er fri skytestilling og 1 due pr standplass og inntil 2 
skudd pr. due. 125 duer totalt. 
Største kaliber 12/70 24 gram.

DOBBELTTRAP
5 standplasser og 6 skyttere pr lag.  Det er 2 duer pr standplass og 1 skudd pr due.  Det er fri 
skytestilling. Det er totalt 150 duer i klasse menn og 120 duer i klasse kvinner
Største kaliber 12/70 24 gram.

AUTOTRAP 
5 standplasser og 6 skyttere pr lag.  Det er 1 due pr standplass og inntil 2 skudd pr due.  Det 
er fri skytestilling. Det er totalt 125 duer.
Største kaliber 12/70 24 gram.

NORDISK TRAP
5 standplasser og 5 skyttere pr lag.  Haglen skal være ved hoftekam.  Det er 5 duer pr stand-
plass og 1 skudd pr due.  Totalt er det 150 duer.

COMPAC SPORTING
5 standplasser. Serier a 25 duer, som regel 5 duer pr. standplass. Enkle og doubleer, på de 
enkle duene kan man benytte 2 skudd. 28gram

FITASC SPORTING
En ”layout” består av 3-5 standplasser. 25 duer pr. layout. 6 skyttere pr. lag. Merke for plas-
sering av haglen skal være 25cm fra topp av skulder og ned, kolben skal være under streken 
i utgangsposisjon. Enkle og doubleer, på de enkle duene kan man benytte 2 skudd. 28gram.
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skiVer for baNeøVelseNe i pistol- og rifleskytiNg

Figurene nedenfor viser skivene som benyttes i baneøvelsene i pistol og  
rifleøvelsene.  Merk at bildene er skalert og at de i virkeligheten har svært 
forskjellig størrelse.  Figurene er nummerert på samme måte som i Generelt 
Teknisk Reglement for å unngå misforståelser.
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skiVer for ViltmålsøVelseNe

A, B og C er skiver for 50m-øvelsen og viser et løpende villsvin med treffsoner trykt på 
dyrets bog.  Fra sentrum av treffsone 10 til ytterst på villsvinets snute skal det være 500 
mm, målt horisontalt.

Figur D viser 10 m viltmålskive.  Den runde figuren i midten er siktemerke.
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Du vil i løpet av 
kurset motta mye 
muntlig informa-
sjon, og du vil få 

erfaringer som du 
vil lære av. Bruk 

derfor denne siden 
flittig til notater.
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VåpeNpuss og VåpeNskjøtsel

Et våpen som blir godt tatt vare på har en levetid på mange, mange år, gjerne 
generasjoner. Dårlig vedlikehold kan imidlertid ødelegge det på kort tid.  
Våpen-skjøtsel kan du kun lære deg gjennom praktisk trening - det er i stor 
grad et holdnings-spørsmål. Under kurset vil du få demonstrert våpenpuss og 
anledning til å prøve selv.  Vær aktiv!

Løpende vedlikehold kan på de fleste våpen gjøres uten at det kreves spesialverktøy for 
demontering. Etter demontering fjernes all fuktighet, kruttslam, kulefett og blybelegg. Der 
du kommer til med en fille, er dette ofte tilstrekkelig. I løpet må du ofte i tillegg bruke en 
spesiell børste, som vanligvis følger med våpenet når det er nytt.  Vær spesielt oppmerksom 
på at man må være svært forsiktig ved puss av løpet, især på cal .22. Puss om mulig løpet 
fra kammer-enden.  Det er svært lett å få skader i munningen, og dette vil ødelegge presis-
jonen.

Vær oppmerksom på at fingeravtrykk på tørt stål lett kan skape rust. Et tynt lag med olje på 
metallet vil motvirke dette.

Aktuelt pusseutstyr er:

• Pussestokk, som passer til kaliberet.

• Pussefiller/propper, som passer til kaliberet.

• Bronse- eller nylonbørste, som passer til kaliberet.

• Renseolje, nitrosolvent-olje.  NB! Vær oppmerksom på at nitrosolvent er aggressivt og  
 må pusses bort og nøytraliseres med vanlig smøreolje.

• Dersom man skyter med mantlet ammunisjon, bør man pusse med en egnet  
 mantelfjerner.  Vær oppmerksom at mantelfjerner må fjernes på samme måte som  
 nitrosolvent.

• Smøreolje, spesielt hvis våpenet blir stående ubrukt en tid, men det skal være et tynt lag.

Våpen og ammunisjon bør oppbevares tørt, og helst ved normal romtemperatur.  Vær også 
oppmerksom på Våpenlovens krav til oppbevaring av våpen og ammunisjon.  Et kostbart 
våpen fortjener et skikkelig futteral når man skal frakte det.  Mange vil ha best bruk for en 
"koffert" som også egner seg om våpenet må sendes med fly.  For pistoler finnes det både 
enkle "stress"-kofferter og spesiallagde kofferter i tre.  Til rifler og hagler finnes både kof-
fertlignende, stive kasser og futteraler i lær, skai eller seilduk.
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Du vil i løpet av 
kurset motta mye 
muntlig informa-
sjon, og du vil få 

erfaringer som du 
vil lære av. Bruk 

derfor denne siden 
flittig til notater.
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opptredeN på skytebaNeN

Det er ulike regler for hvordan du forbereder og gjennomfører trenings- og 
konkurranseskyting på de ulike banene for lerdue-, pistol-, rifle- og viltmålsky-
ting.  Detaljene for den skytingen du har valgt ved å delta på dette kurset får du 
av instruktøren.  Noter dem ned!  Noen generelle regler for opptreden på en 
skytebane finnes likevel:

• Du skal ha tilstrekkelig kjennskap til sikkerhets- og ordensregler - og du skal følge dem!

• Du skal følge skyteleders/standplassleders anvisninger

• Du er selv ansvarlig for ditt eget våpen og utstyr.

• Vil du ta andres våpen og utstyr nærmere i øyesyn, så skal dette bare skje i forståelse  
 med eieren.

• Alkohol/ andre rusmidler og skyting hører aldri sammen.

• Rolig og behersket opptreden fremmer sikkerheten - og dine egne resultater.
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slik sikter du

Det er ulike måter å sikte på med de forskjellige våpentyper. Dette får du vite mer 
om av instruktøren. Hovedprinsippene ser du av nedenstående illustrasjoner.

og slik trekker du aV

Skyting kan ikke læres bare ved hjelp av teori.  Her er det kun øvelse som gjør 
mester.  Et godt avtrekk må du øve inn.  Du får vite av din instruktør hvor-
dan du går fram, og så er det bare å trene og trene.  Tørrtrening, som du ikke 
behøver dra på en skytebane for å få gjort, er nyttig både for en nybegynner og 
for de erfarne.  Ja faktum er at selv mesterne bruker mye av sin treningstid til 
tørrtrening.

En eneste regel for et godt avtrekk vil vi ta med her - men den skal du til gjengjeld lære deg 
og bruke hver gang du avfyrer et presisjonsskudd:

Et presisjonsavtrekk skal tas kontrollert, ved at trykket mot avtrekkeren økes gradvis og 
langsomt.  Selve skuddøyeblikket skal ikke planlegges, skuddet skal komme som et resultat 
av den kontrollerte trykkøkningen.  Avtrekk i hurtigere skyteformer utføres prinsipielt på 
samme måten. 
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