SIKKERHETSREGLER FOR BRUK AV
BJERGSTED PISTOLBANE
1. Hørselvern er påbudt når skyting pågår, bruk av skytebriller anbefales i tillegg og er
påbudt ved skyting på avstander kortere enn 20 meter.
2. Når skyting pågår skal døren til oppholdsrommet holdes lukket.
3. Det er kun skyttere og eventuelt hjelper som skal være inne på skytebanen når skyting
pågår. Skyteleder kan tillate «publikum» når dette er ønskelig.
4. Anta at ethvert skytevåpen kan være ladd. Behandles derfor alltid som om det er ladd.
5. Rett aldri et våpen mot noen. Bær gevær med munningen opp, pistoler med munningen
mot gulvet. Våpen skal være nedpakket i oppholdsrommet. Eventuell fremvisning av våpen
skal kun skje på dertil egnet område som er ved pussebordet. Ammunisjon skal ikke
forefinnes ved pussebordet.
6. Legg/gi aldri fra deg et ladd våpen. Et våpen anses ladd når det er patroner i magasinet
uavhengig av om magasinet er satt inn i våpenet.
7. Skyteleder kan til enhver tid og uten forutgående varsel ta ethvert våpen.
8. Rør aldri en annens våpen uten tillatelse fra eier eller bruker.
9. Magasinfylling og ladning skal kun foregå på standplassen og etter skyteleders ordre.
Munningen skal til enhver tid peke mot skivene.
10. Det er strengt forbudt å berøre våpen eller våpendeler, herunder magasiner, når det er
personer foran standplass. Enhver kryssing av «rød standplasslinje» bør unngås dersom
personer oppholder seg foran standplass, unntatt dersom kryssingen er i den hensikt å gå
ut gjennom porten på standplass 3.
11. Du skal alltid rette deg etter skyteleders anvisning. Skyteleder kan i tilfeller avvike fra
reglene gitt her. Skyteleders ordre er suveren og ikke gjenstand for diskusjon.
12. Det anses som usportslig opptreden å forstyrre en skytter som er i ferd med å avgi
skudd under trening eller konkurranse. Unngå snakk eller andre forstyrrelser på standplass.
13. Før du forlater standplass skal våpen og alle magasiner være tømt. Skyteleder plikter å
kontrollere dette, men du har selv ansvar for at du blir kontrollert.
14. Det er din plikt som bruker av Bjergsted Pistolbane å kjenne til alle sikkerhetsregler for
banen samt generelle sikkerhetsregler for skyting og etterfølge disse. Mangel på kunnskap
gir ikke fritak for ansvar.
15. Brudd på sikkerhetsreglene gitt her vil kunne medføre umiddelbar bortvisning fra
skytebanen og i særskilte tilfeller strengere reaksjoner som politianmeldelse/ekskludering
fra klubb.
16. Det er kun skyttere som har godkjent offisiell sikkerhetsopplæring, eller er i en
opplæringssituasjon i regi Hafrsfjord Pistolklubb, Stavanger Helsesportlag eller Stavanger
Pistolklubb, som kan skyte på Bjergsted Pistolbane.

