SIKKERHETSFORSKRIFT OG ARBEIDSINSTRUKS FOR SKYTELEDERE.

Under fri skyting: Første skytter som ankommer banen er skyteleder og skriver seg inn i protokollen på
veggen.
Går skyteleder av banen, skriver han seg ut og velger en ny, som så skriver seg inn i protokollen.
Under organisert skyting: Det er satt opp en skyteleder som er ansvarlig.
Rødt flagg heises, sperrekjettinger med skilt kontrolleres at er på plass.
Brikke/pin skal registreres når en kommer på banen ved all fri skyting.
Våpen skal alltid behandles som om det er ladd. Rør aldri andres våpen uten tillatelse
Rett aldri et våpen mot noen.
Våpen skal kun håndteres når banen er sikret, med sperrekjetting foran midtre dør, eller i
Safetyzone(Dynamisk).
Under ladning og når våpenet er ladd, skal munningen peke i sikker retning.
Det skal ikke settes opp skiver eller mål hvor skivens eller målets ytterkant er nærmere enn 50 cm fra faste
installasjoner, og at kulenedslag treffer kulefang i grusvollen.
Skiver skal settes opp på en slik måte at det ikke skytes i faste innstallasjoner, eller skytes over vollen.
Pekevinkler er rød markør på sidene og rød markør langs øvre kant på vollen.
Skivens høyde over standplassgulv:
25 m

1,40 m

+ 0,10 m / - 0,20 m

Når skytteren forlater sin plass ved skytebenken/bordet og lar våpenet ligge framme, skal sluttstykket vær
i bakre stilling og magasinet tatt ut. På revolver skal tønne være svingt ut eller ladeport åpnet. Flagg skal
være satt i kammer/ løpet.
Før skytter pakker ned benyttede våpen, skal det kontrolleres av skyteleder eller en annen skytter. Kontroll
skal gjøres fortrinnsvis med flagg i løpet. Det er ikke tillat å forlate banen uten å pakke bort våpen.
Våpen eller andre gjenstander på skytebenk/bord skal ikke røres så lenge det fins folk foran standplass.
Alle skyttere plikter å være med på å rydde og holde god orden på banen.
Skal det skytes forskjellige program som ikke kan gjøres på samme tidspunkt, skal skyttere seg imellom bli
enige om «rullering» eller lignende. Hvis ikke det går skal alle skyte fra standplass med faste skiver.
Overtredele av disse bestemmelser skal påtales og kan medføre bortvisning fra banen. Bortvisningen kan
gjøres gjeldene forkortere eller lengre tid.
Særlig grove eller gjentagende overtredelser kan føre til eksklusjon.
Styret.
Asker Skyteklubb.

