
 

Jegerskyting Hof 2022 
SKYTETIDER OG LISTE OVER ANSVARSFORDELING 

Dato Kl: Påmelding:  Standplassleder:  Oppskyting: 
16/5  17.30-20.00 Thomas Kirkhus Håkon Øvrum Hansen Jonas Øvrum Hansen 
23/5 17.30-20.00 Helle Belaska Jørgen Feed Kim Belska 
30/5 17.30-20.00 Yngve Stålstrøm Steinar Jovall  Stein Eriksen 
13/6 17.30-20.00 Roger Feed Ragnar Wold  Ludwig Feyling 
20/6  17.30-20.00 Viggo Bjerknes Øyvind Sedivy Hege Østberg 
27/6  17.30-20.00 Mads Skogum Ove Reiersen  Mats Bekkelund 
4/7 17.30-20.00 Vidar Hansen  Geir Akselsen  Bjørn Christian Aarum 
1/8  17.30-20.00 Bjørn Schmidt Roy Svendsrud Jens Gold 
8/8  17.30-20.00  Lise Aarøe  Øyvind Stensrud  Tommy Kristoffersen 
15/8  17.30-20.00 Tor Perskaas Frank Tichy Jens G. Torkelsen 
22/8 17.30-20.00  Joar Strøm Geir Eriksen Håkon Kristoffersen  
29/8 17.30-20.00 Jon Fedje Kurt Lindeflaaten Roar Aakerøy 
5/9 17.30-20.00 Rino Sannes Jørgen Feed Roger Feed 

Ansvarshavende 
påmelding har 
ansvaret for: 

• låse opp hytta 
• heise rødt flagg ved 

standplass 
• ta imot påmelding 

og betaling for 
trening, betaling for 
storviltprøve og salg 
av kammerflagg 
***) Se utfyllende 
info under ang 
trenings- og 
oppskytings avgift 

• signere 
storviltprøve  

• føre opp skytterne i 
egen liste 

• overlevere kasse 
med utstyr til 
nestemann på 
listen 
 

 
 

Standplassleder har 
ansvaret for: 

• sette opp varsel 
skilt ved vei mot 
skytebane  

• sette opp 
elektroniske 
skjermer  
**) Se detaljert 
beskrivelse under 

• lede skyting og 
kontrollere 
nedslagsområdet 

• rydde etter 
avsluttet skyting 

• *) se utfyllende 
instruks under 

• Registrere 
prøveskudd på 
papir eller i app 
for skytter 

 
 

Ansvarshavende 
oppskyting har 
ansvaret for: 

• påmelding til 
storviltprøve 
og kontrollere 
storviltprøven  

• registrer 
godkjent 
skyteprøve (i app 
eller på 
papirskjema) 

• klargjøre skiver i 
grav.  
**) Se detaljert 
beskrivelse 
under 

• kontrollere 
nedslagsområde 

• rydde etter 
avsluttet skyting 

 
 

 



 

 

*) Viktig info til Standplassleder: 

Det er viktig at standplass leder påser at alle skyttere bruker kammerflagg og at pipe peker 
opp og sluttstykket er i bakre stilling/knekt brekk våpen ved forflytning på standplass. Etter 
endt skyting skal skytter holde seg i ro til standplassleder har verifisert at våpen er tomt og 
kammerflagg er satt inn. 

 

**) Detaljert instruks for klargjøring i grav, standplass og advarsel merking 

Nøkkel knippe i koffert med utstyr inneholder 
nøkler til veibom, rom på standplass, container 
med aggregat, boks med skjermer og hytte ved 
standplass 

 

Advarsel merking:  
1. Sette opp varsel skilt i vei mot 100m grav, 

ca 150 m før parkering ved standplass.  
 

Standplass:  
Det er også mulighet til å benytte 300m hvis ønske fra jegere. Dette ønske må imidlertid meldes fra til 
standplassleder i god tid før trenings skyting starter slik at det er tid til å rigge opp skiver og skjermer 
til 300m før trenings skyting starter opp. Fint hvis jeger(e) som ønsker å benytte 300m kan hjelpe til å 
rigge opp standplass. 

 
1. Skjermer til 100m standplass ligger på 

høyre side i grønn kasse på gulvet. Hver 
skjerm er merket med nummer som også 
er merket i støpsel på standplass. Skjermer 
til 300m ligger på venstre side hvis behov. 
 
Skjermer koples til kontakter over 
standplass med en skrukopling. Monitor 
skrus på via liten bryter i underkant av 
skjerm. Skjerm nr 1 er master og må være 
på for at resten av skjermene skal fungere. 
Sett på skjermer i rekkefølge 1 – 2 – 3 – 4 
– 5 – 6 (og slå av i motsatt rekkefølge når 
det koples fra). 
 
Viktig å skru kopling ut av kontakt fra 
vegg slik at ikke kopling ødelegges. 
Husk også at kabler skrus ut av 
skjermene før de pakkes tilbake i kasse 
etter endt skyting for å unngå skade på 
støpsel.  

 



2. Start opp aggregat i container utenfor 
standplass (nøkkel til container på knippe). 

 

3. Sjekk at bryter i boks på veggen på 
standplass er på. 

 
4. Rull ut matter  
5. Rydd opp etter endt skyting. Husk og 

plukk hylser som også ligger på bakken 
foran standplass.  

6. Slå av monitorer i rekkefølge 6 – 5 – 4 – 3 
– 2 - 1 før de koples fra. 

 

 

 
Grav: 

 

1. Batteri med strømforsyning er montert i 
grav. Derfor ikke nødvendig å ta med nytt 
batteri ned i grav. 

 

 
 

2. Skru på bryter.  
Finnes også en bryter inni skapet som må 
stå i «on» stilling (som vist på bilde over, 
pkt 3) 

 
 
 

 



3. Ta av trekk på skiver 
4. La gitter dør til grav stå i lukket stilling 

slik at sikkerhetsmerke er snudd vekk. 
5. Etter endt skyting, rigg ned og rydd opp. 
6. La gitter dør til grav stå åpen slik at 

sikkerhetsmerket er oppe.  
 
 
 
Husk ta ned flagg fra flaggstang etter 
endt skyting! 

 
 

***) Trenings- og oppskytings avgift 

Avgift for treningsskyting: 

• for medlemmer er 50,- per gang 
• for ikke-medlemmer er 80,- per gang 

Avgift for oppskyting: 

• 200,- per jeger, uavhengig av antall våpen 

Salg av kammerflagg: 25 kr 

VIPPS kan benyttes: søk på «BJOF» #89033 Borre jeger- og fiskerlag 

Kryss av for din dag i kalenderen på mobilen slik at det ikke blir for mye å gjøre for de som 
blir stående igjen som ansvarlig, og at vi får avviklet en trygg og sikker skyteøkt. Hvis datoen 
ikke passer er du selv ansvarlig for evt bytte individuelt eller finne en erstatter. 

Horten, 09.05.22 

Håkon Øvrum Hansen  

Skyteansvarlig 

Tlf: 47 62 02 38 


