
Skyting og sikkerhet 
En trygg sport – et felles ansvar
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Vår sikkerhet – ditt ansvar

1 Gå ut fra at ethvert våpen kan være ladd. Behandle det derfor alltid som 
om det er ladd.

 
2 Ta eller overta aldri et våpen, ditt eget eller andres, uten først å forvisse 

deg om at det ikke er ladd. Kontrollér med løpet i en farefri retning og uten å 
komme nær avtrekkeren. Rør ikke andres våpen uten tillatelse fra eieren.

 
3 Våpenet skal ikke vendes mot noe menneske, og med ladd våpen skal du 

ikke sikte mot noe annet enn det mål det skal skytes mot.
 
4 Bær geværet med munningen opp. Våpenet bæres uten magasin og sluttstykke. 

Eventuelt kan våpenet bæres med sluttstykket i bakre stilling med kammerflagg.
 
5 Gi eller sett aldri fra deg et ladd våpen - selv ikke for et øyeblikk. 
 Grip aldri om et våpen med fingeren gjennom avtrekkerbøylen.
 
6 Sikte- og avtrekksøvinger skal kun foregå fra anvist plass når sikkerhets-

merket ikke er framme. Prøving av patroner bak standplass er strengt forbudt.
 
7 Du skal alltid rette deg etter standplasslederens anvisninger. 
 Bli i stilling til stanssignalet er gitt slik at du ikke forstyrrer andre skyttere.
 
8 Lading skal kun foretas på standplass og under ingen omstendighet før 

på standplasslederens ordre. Løpet skal alltid peke i målretningen under  
lading. Du skal ikke skyte før du er klar over målet, og ikke før det er 

 kommandert ild. 
 
9 Når sikkerhetsmerket vises, eller når skivene settes i halvstilling, skal all 

skyting på holdet opphøre. Hvis skytingen av en eller annen grunn stanses, 
skal våpenet sikres, eventuelt tømmes, og legges ned på standplassen.

 
10 Før du forlater standplassen skal våpen og alle magasiner være tømt. 

Standplassleder plikter å kontrollere dette. Du har uansett selv ansvaret.
 

Bæring av våpen
Ved bæring av våpen utenfor standplass skal sluttstykket være i bakre posisjon eller tatt 
ut. Munningen skal alltid peke 45 grader opp eller mer. Når våpen bæres med sluttstyk-
ket i bakre posisjon skal kammerflagg benyttes. Sluttstykkeadapter i rødt materiale kan 
benyttes for å beskytte låskassen. Løse magasiner skal ikke være i våpenet. Sikkerhets-
magasin i rødt materiale kan benyttes. Sikkerhetsmagasin med tetting av kammeråp-
ning likestilles med kammerflagg.

Et kammerflagg skal være laget i en sterk rødlig/oransje farge som gjør det lett synlig. 
Kammerflagget skal ha en del som går inn i kammer/løp, som bevis for at dette er tomt. 
Når kammerflagg benyttes skal en del være godt synlig på utsiden av låskassen.
Dette regelverk gjelder for alle arenaer som omfattes av DFS sine aktiviteter, herunder 
parkeringsplasser, publikumsplasser, mellom standplasser i feltskytinger etc. Ved start 
skyting kan kammerflagg tas ut/sluttstykket settes i våpenet først når standplassleder 
har kommandert LAD VÅPEN.

Ved jegertreninger og skyteprøven for storviltjegere skal våpen minimum bæres med 
sluttstykket i bakre posisjon. Det stilles her ikke krav til kammerflagg.
 

Våpen bæres uten sluttstykke og magasin. Munningen skal peke opp.
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Kommando
Skyttere som skal delta i skyting i regi av DFS plikter å kjenne og forstå de kommandoer 
som benyttes. Det er skytterlagets/skyteleders ansvar at det blir gitt opplæring om dette 
mangler. 

Nedenfor er listet det minimum av kommandoer som skyttere i opplærings- 
sammenheng må kjenne til:

Kommando Hva kommandoen innebærer

Trekk inn på standplass. Skytterne trekker fram på standplass til venstre for sitt standplass- 
skilt.

Gjør klar til …. Lading. Her vil standplassleder orientere om serien som skal skytes. Når 
standplassleder har kommandert lading kan våpenet lades med 
løpet i målretningen. Et våpen er ladet når det er en patron i kam-
meret og/eller når det er patroner i magasin i våpenet. For de som 
be-nytter våpen med løse magasiner, kan magasiner være fylt opp 
og plassert i egen patronvesken før man går inn på standplass.

Er det noen som ikke er 
klare?

Skyttere som ikke er klare melder fra.

Det kommer klar om 
10 sekunder fra nå.

Dette er starten på kommandoen.

Klar. Klar kommanderes når det er gått 10 sekunder.

Ild. 5 sekunder etter klar kommanderes ild. På denne kommandoen 
starter skytingen.

Stans. Ropes normalt over de to siste sekunder av skytetiden. Det er tillatt 
å skyte mens stans ropes. Skyttere skal være helt i ro til stans er 
kommandert. 

Anvisning kommer. Dette er en oppfordring til skytterne om å følge med på anvis- 
ningen. Mens anvisning pågår gjør skytteren klar for neste serie. 
Dvs. eksempelvis foretar stillingsbytter osv. 

Gjør klar for visitasjon. Ved skytingens slutt skal våpenet visiteres. Våpenet visiteres iht. 
regler beskrevet i denne brosjyren (s. 10 og 11). 
Når våpen visiteres etter endt skyting (siste serie) foretas normalt 
ikke anvisningen før alle våpen er visitert. 

Trekk ut av standplass. Skytterne rydder opp etter seg og forlater standplass slik at nytt lag 
kan gjøre klar. 

Det benyttes noen tilleggskommandoer i feltskyting, ved mesterskapsomgang, i 
Stangskyting osv. Det er skytterlagets oppgave å gi opplæring i disse etter behov.  

Standplassleders myndighet
Standplassleder skal være minimum 18 år og plikter å kjenne reglementet for godkjente 
våpen, sikkerhetsregler, inklusive visitasjonsregler, og de rutiner og kommandoer som 
benyttes. Standplassleder har ansvaret for at skytingen gjennomføres etter gjeldende 
bestemmelser hva angår reglement og sikkerhet. Han har myndighet til å regulere alle 
forhold som har med den skytetekniske gjennomføringen å gjøre hva angår ro, orden, 
oversiktlighet og sikkerhet på standplass og dens umiddelbare nærhet. Om nødvendig 
plikter han å gjøre stans i skytingen slik at utilfredsstillende forhold bringes i orden før 
skytingen fortsetter. 

Standplassleder må ha full oversikt over både standplass og terrenget fram mot skivene.

Orden og system på standplass er en forutsetning for å ha kontroll på sikkerheten.
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Kort om oppbevaring av våpen og ammunisjon i privat bolig
Alle registreringspliktige våpen,  
eller vital del av våpenet, skal opp-
bevares i FG godkjent sikkerhets-
skap.  I denne type godkjente skap 
kan det sammen med våpen/vital 
del oppbevares inntil 2000 patroner. 
Det er tilstrekkelig med et FG god-
kjent sikkerhetsskap som rommer 
sluttstykkene. Dette er relativt små 
skap i forhold til de som rommer 
hele rifler. Velg derfor sikkerhetsskap 
i forhold til behov.
Alle skap med lavere egenvekt enn 
150kg skal forankres, alternativt sup-
pleres med lodd som er montert 
på skapets innside for å oppnå 
minimums vekt. 

Kort om transport av 
våpen og ammunisjon
Gyldig dokumentasjon i form av 
våpenkort eller utlånserklæring skal 
alltid medbringes.
Det er ikke tillatt å medbringe 
våpen på offentlig sted uten 
aktverdig grunn.
Våpen og ammunisjon skal under 
transport være under tilsyn. 
Våpenet skal være nedpakket i 
futteral, bag, veske eller tilsvarende. 
Transporteres våpen som reisegods 
eller postforsendelse skal vital 
del være fjernet og sendes i egen 
forsendelse. 
I kjøretøy kan våpen oppbevares 
udelt dersom det er under forsvar-
lig tilsyn. Forlates bilen skal vital del 
medbringes. Våpenets hoveddel 
kan etterlates innelåst dersom det 
skjules på en forsvarlig måte. 

Våpenskap skal boltes fast iht. monteringsanvisningen.

Skytterens plikter
Skyttere plikter alltid å: 
a) Følge gjeldende sikkerhetsregler og utøve god våpenkultur. 
b) Følge standplassleders kommando og pålegg.
c) Benytte reglementert våpen og ammunisjon
d) Kjenne skytereglementet, skyteprogrammet og bestemmelsene for de forskjellige 

skytestillinger, herunder alminnelig opptreden på standplassen.
e) Finne sin plass på standplass. Skiver og figurer er alltid nummerert fra venstre. 

Skivetrekk og manuelle 
15 meter skiver
På baner med skivetrekk og på  
manuelle 15 m baner skal skytter og 
standplassleder påse at sluttstykket 
settes i bakre stilling og magasinet 
tas ut ved anvisning. Standplassleder 
forlater IKKE standplass.  

Sikkerhetsmerket
Sikkerhetsmerket er kvadratisk og inn-
delt diagonalt. Øvre og nedre felt er 
røde, mens sidefeltene er hvite. Under 
skyting skal sikkerhetsmerket være 
vendt bort / ikke synlig fra stand-
plass. Når sikkerhetsmerket vises skal 
skytingen på vedkommende hold 
umiddelbart opphøre. I de tilfeller det 
benyttes faststående skiver skal den 
som går fram for å anvise eller drive 
med vedlikehold ha med seg godt 
synlig sikkerhetsmerke som settes 
foran skivene. 

Bruk av refleksvest
Alle som skal fram i skytefeltet i  
ett eller annet ærend ved opphold i 
skyting, bør bære godt synlig  
refleksvest.Husk at våpen skal være nedpakket under transport.

Når funksjonærer må foran skytterne krever det ekstra 
overvåkenhet.

Korrekt merking og bekledning.
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Korrekt liggende ferdigstilling.

Tørrtrening
Tørrtrening vil si å trene 
teknikk uten at geværet 
er ladet. Før man starter 
med slik trening skal alltid 
våpen og alle magasiner 
kontrolleres. Ved bruk 
av klikkpatroner skal det 
alltid kontrolleres at det 
ikke har blandet seg inn 
skarpe skudd. 

Røyking  
på standplass
Forbudt.

Bruk av  
hørselvern
Alle som oppholder seg 
på standplass plikter å 
bruke hørselvern.

Stillingsskifte  
i serier
Ved stillingsskifte i en 
serie skal man være 
ekstra påpasselig, slik at 
munningen hele tiden er 
vendt mot skivene. 
Uansett skal ikke 
ladegrep tas før etter at 
man er på plass i den nye 
skytestillingen. 

Ferdigstilling
Ferdigstilling benyttes som utgangsstilling i feltskyting og i mesterskapsomgang. Korrekt 
ferdigstilling er våpenet ladet med riktig antall patroner og sikret. I liggende skal kolben 
være i bakken, mens i knestående skal overkanten av kolben være under armhulenivå. 
Det skal være fullt grep om kolbehalsen, dvs. ingen fingre i eller langsmed avtrekker- 
bøylen. Denne posisjonen SKAL være inntatt mellom kommandoene KLAR og ILD. 

Våpenkultur
Begrepet våpenkultur benyttes i jevne sammenhenger. Det betyr i korte trekk at be-
handling av våpen og ammunisjon foregår iht. gjeldende regler og rutiner slik at sikker-
het og trivsel ivaretas.

Hørselvern er et krav.
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Visitasjon av Sauer 200 STR
Det er skytterens ansvar at våpenet er tømt når standplass forlates. Standplassleder 
plikter imidlertid å påse dette. 
For Sauer 200 STR (alle kalibre) gjelder denne prosedyre: 
Sluttstykket og magasinet tas ut ved visitasjon. Det skal ikke være tomt magasin i  
våpenet under transport eller bæring. 

Kontrollør ser gjennom løpet på Sauergeværet samtidig som man kjenner etter at det ikke er magasin i 
våpenet.

Mauser kontrolleres ved å se gjennom løpet at det er tomt. Kontrollør 
ser deretter ned i mekanismen for å sjekke at magasinet er tomt.

Det skal alltid være standplassleder eller standplasskontrollør som foretar visitasjon.

På noen kaliber .22 våpen og luftgevær er kammeret lett synlig. Da 
trenger man ikke ta ut sluttstykket for kontroll.

Visitasjon av 
øvrige våpen

Mauser:  
Sluttstykket tas ut ved 
visitasjon.

Krag: 
Sluttstykket i bakre  
stilling, magasinlokket  
er lukket.

AG3 og HK416: 
Sluttstykket i bakre  
stilling, magasinet tas ut.

Andre våpen: 
Her gjelder en generell 
regel om at der hvor 
kammeret er lett synlig 
er det tilstrekkelig med 
sluttstykket i bakre  
stilling, ellers må slutt-
stykket tas ut. 

Felles:
For alle våpen med løse 
magasiner gjelder at de 
skal bæres uten magasin 
og sluttstykke utenfor 
standplass. Alternativt 
kan sluttstykket være i 
bakre stilling, men da 
med kammerflagg. Det 
skal alltid være stand-
plassleder eller stand-
plasskontrollør som 
foretar visitasjon. 
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Det frivillige Skyttervesen
E-post: firmapost@dfs.no                         www.dfs.no                               Telefon: 23 17 21 00
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