
Les dette før skyting! 
Brannsjefen har vurdert situasjonen og gitt unntak fra det generelle skyteforbudet under følgende 
forutsetninger: 

 Ammunisjonen som benyttes skal ikke kunne avgi gnist i møte med stein eller andre flater.  
 Det skal være vann tilgjengelig for hurtig å kunne gjøre en slokkeinnsats i området rundt 

vollene/skyteskivene.  
 Instruktører og deltagere må være bevisstgjort den store skogbrannfaren. Bevisstgjøring 

omkring tiltak må gis deltagerne ved oppmøte.  
 Vollene skal overvåkes i 1 time i etterkant av at siste skudd er avfyrt. 
 Grunneier må informeres og gi sitt samtykke. 
 Brannvesenet varsles umiddelbart på tlf 110 ved eventuell antennelse av vegetasjon. 

Ved stevner o.l. bes det spesielt tas hensyn til røyking og annen aktivitet som kan forårsake 
skogbrann. Banestyret tar brannfaren på største alvor. Vi har foretatt en befaring av skytebanen, 
nedslagsfeltet, vurdert risikoen for brann og iverksatt pålagte tiltak og øvrige tiltak vi har funnet 
nødvendige for å åpne banen for skyting på eget ansvar. Samtykke fra grunneier er gitt. 

Skyttere som benytter banen må være over 18 år eller i følge med personer over 18 år. Den enkelte 
skytter eller ledsager over 18 år er fullt ansvarlige for bruk av banen. Før skyting starter skal 
ansvarlige personer: 

 Forsikre seg om at det ikke skytes med ammunisjon som ikke oppfyller forutsetningen 
ovenfor 

 Påse at det er godt med vann i tønna som er plassert ved skivene/ nedslagsfeltet, to bøtter 
skal være fylt, det skal finnes spade i graven for å kaste på sand og det skal påses at det ikke 
finnes brennbart materiale i nedslagsfeltet 

 Dersom det er flere personer tilstede skal det på forhånd avtales hvem som gjør hva i tilfelle 
antennelse av vegetasjon 

 Det skal kvitteres i skyteprotokollen for at foregående sikringstiltak er utført og det 
skal angis dato og klokkeslett for start av skytingen før skyting starter. Skyting er 
forbudt dersom forutsetningene ikke er oppfylt 

Under skytingen: 

 Det skal påses at skyttere/ansvarlige kan reagere raskt og tre til for å slukke eventuelle 
branntilløp 

 Det skal kun avfyres skudd mot sikteblinkene 
 Dersom vegetasjon antennes skal brannvesenet varsles umiddelbart på tlf. 110 uavhengig av 

om antennelsen blir slukket raskt eller ikke 

Etter skyting: 

 Vollene skal overvåkes i 1 time etter at siste skudd er avfyrt 
 Det skal innføres i skyteprotokollen tidspunkt for siste avfyrte skudd og tidspunkt når 

ansvarlige forlater banen. Send melding til banestyret om eventuelle mangler eller avvik 
og noter dette i protokollen. Brukere som ikke følger disse bestemmelsene skal gjøres 
oppmerksom på det. Brukere som likevel ikke følger reglene skal bes om å forlate 
banen og situasjonen skal meldes til banestyret. 

Vi ber deltakere, tilskuere og andre som er på skytebaneområdet ta den store skogbrannfaren på 
største alvor. Dette betyr at det på hele skytebaneområdet er forbudt å røyke og utøve annen aktivitet 
som kan forårsake skogbrann. Det må utvises forsiktighet med varme gjenstander og man må opptre 
aktsomt i samsvar med Brannsjefens forutsetninger. 
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