
lnstruks for Allum sports skytterbane

Denne instruks gjelder for Hedrum Jeger og Fiskerlag sitt skytebane anlegg på Allumskogen

1. Generelt.
Allum skytebane anlegg ligger på Gnr. 73, Bnr.2 og Gnr. 70, Bnr L4 i Larvik kommune
Anlegget består av 2 baner.

Riflebane og haglebane

På baneanlegget kan det bare skytes med våpen og kaliber som er tillat på jakt i Norge.

2. Skytetider.
Det kan skytes på baneanlegget itidsrommet l.Apriltil l0.September, på Mandag, Onsdag og

Torsdag fra kl 15.00 til kl 21.00.

Det kan skytes på 8 lørdager fra 15.Januar til l.April fra kl 10.00 til kl 15.00

For alle baner samlet tillates i tillegg skyting på lørdager/søndager inntil 8 dager i året.
Stevnedagene kan arrangeres i tidsrommet 15.Januar til 10. September og skal oppføres i

aktivitets kalenderen og loggføres månedlig .

I fellesferien ( uke 28-29-30 ) tillates ikke skyting.

3. Varsling.
Planlagt skyting ( rutinemessig, stevner, etc ) skal framgå av lagets terminliste som er tilegnelig
på lagets hjemmeside samt på oppslag på banen. Med unntak av det som fremgår i pkt 2 over er

ikke terminlisten en begrensning i forhold til tillatt skytetider som angitt i samme punkt.

Ved behov for ekstra varsling skal dette gjennomføres på de steder det er behov med tydelige
skilt og informasjon .

Rødt flagg skal heises før skytingen starter.
Sikkerhetsmerke ved grava/kaster hus viser når skyting er tillatt/ikke tillatt.

4. Ledelse.
Ved all skyting skal det være en Skyte leder. Det er en leder for rifle og en for hagle. Det kan

være samme person hvis det er avklart på forhånd. Skyte leder er ansvarlig for at all skyting og

annen aktivitet foregår på en sikkerhetsmessig og velordnet måte. Han skal nøye påse at all

aktivitet foregår etter denne instruks , gjeldene sikkerhetsreglement og skytereglement. Han er

ansvarlig for at skivematriell , duer og annet utstyr er tilstede og i orden . Han er overordnet

standplassledere ogfører myndighet over alt personell på banen. Han kan vise bort folk som

opptrer uansvarlig eller ikke retter seg etter banens sikkerhetsregler. Han er ansvarlig for at alt
utstyr er forsvarlig oppbevart og innelåst når banen forlates. Nærmeste overordnet for skyte

leder er formann for rifle utvalget/ leirdue utvalget.
På riflebanen skal det være standplass leder på hver standplass, standplass leder skal

kontrollere, veilede og registrere på den enkelte standplass. Han leder og veileder den enkelte
skytter. Hans viktigste oppgave er å visitere og kontrollere at det er tomt fØr skytter forlater
standplass.



på trapbanen skal det være standplassleder som sørger for at alt forgår etter gjeldene regler og

krav

5. Generelle sikkerhetsregler.
Atle som skal bruke antegget plikter til å ha satt seg inn i gjeldene regler'

Ved all ferdsel på bane område med våpen skalvåpenet være tomt for ammunision og

geværet knekt, sluttstykket tatt ut eller tilbaketrukket med kammerflagg. våpen som ikke kan

knekkes skal bæres med pipa pekende opp.

Ladning av våpen kan først skie på standplass etter anvisning fra standplass leder.

Før en skytter forlater standplassen skal han/hun tømme våpenet og uoppfordret fremvise

dette til standplassleder for kontroll.

Ladning og tØmming av våpen skal alltid skje med våpenet rettet mot skivene.

Dersom sikkerhetsmerket vises skalvåpen umiddelbart tØmmes og legges ned.

Sikteøvelser skal bare skie på anvist plass.

lngen må ta andres våpen uten samtykke.

Røyking eller annen bruk av ild på standplass er forbudt'

Alle som bruker baneanlegget plikter å giøre seg kient med denne instruks'

Hørsetsvern skal brukes av så vel deltakere som de som betjener standplasser og poster.

Briller, klare eller fargede, samt caps lluebør brukes av både deltakere og funksionærer i alle

haglegrener.
Jaktfelt skytes på hold med egne kulefang

6. Sanitetstieneste.
på banen skal det finnes , lett tilgjengelig , et sett sanitetsutstyr, ( båre og forbindingsutstyr) for

raskt å kunne yte førstehjelP .

Nød plakat skal være slått opp på alle byge på baneområde.( telefon nr. til nødetatene og

lokasjon

7. Brannhensyn.
Brannfarlig materiale skal ikke etterlates ute/ ulåst når banen forlates'

Ved langvarig tørke og stor skogbrannfare skal skyting vurderes å opphøre

Utstyr for brannslukking skal være tilgjengelig på baneanlegget.

8. Diverse.
Denne instruks skalvære oppslått på baneanlegget samt på HJFLs hjemmeside.

Brudd på instruksen kan medføre bortvisning. Sikkerhetsbrudd som medfører skade vil bli

politianmeldt.
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