
 
Regler for internkontroll og sikkerhetsbestemmelser for Solem Skytebane. 

Gjerstadveien 2326 
                                                        Dato: 26.4.2022 
Solem skytebane eies og dri9es av Gjerstad Jeger- og Fiskerforening, GJFF. Det 
er styret i foreningen som er formell eier. 
Foreningen er eier av internveier, parkeringsplasser, toaleCanlegg, lagertelt, 
bygninger og annet som hører Fl skytebaneanlegget. Foreningen har leieavtale 
for ca 300 mål i 40 år fram Fl 31.12.2058 med Statskog SF som er grunneier. 

Adkomstveien fra FV 71 inkl. bunnbru-arrangement over vassdraget eies av 
Statskog SF. Adkomstveien vedlikeholdes av GJFF eCer foreningens behov. 

1. Generelle sikkerhetsbestemmelser 
All skyting skal skje iht godkjent politiinstruks og under ledelse av styregodkjent 
standplassleder. Uvøren omgang med skytevåpen eller ammunisjon skal ikke 
forkomme. 
Alle haglevåpen skal bæres brukket. Rifler hvor sluttstykket ikke tas ut må ha 
kammerflagg. 

Standplassleder skal melde brudd på reglene og uønskede hendelser til respektiv 
utvalgsleder for hagleskyttere og rifleskyttere. Ulykker og alvorlige hendelser meldes 
direkte til politiet. 

Respektiv utvalgsleder for hagleskyting og rifleskyting har det overordnende ansvaret 
for sikkerhet, helse, miljø (HMS) når skyting pågår på respektiv bane. Han skal vite 
hvem som er standplassleder når skyting pågår. Han skal påse at standplassleder 
har gjennomgått godkjent opplæring og er godkjent av Styre i GJFF. Disse står 
ansvarlige overfor styreleder i GJFF. Styremedlemmene er gjensidig ansvarlige.  

2. Skil=ng og varsling 
Adkomst fra FV 71 skal være skiltet. Ellers skal det være skiltet med «Advarsel 
Skytebane», om skyteFder, om plassering av alle baneanlegg samt 
sikkerhetssoner. 
Alle andre naturlige adkomstveier Fl skytebanen skal være skiltet med 
«Advarsel Skytebane».  



Alle baner skal skiltes med egen benevnelse som samsvarer med 
opplysningsskilt. 
Alle baner skal ha sikkerhetsmerke godt synlig når ikke banen er i bruk. 
Rødt flagg skal allFd heises 15 minuCer før skyFng og være heist når skyFng 
pågår. Flagget fires umiddelbart eCer endt skyFng.  

3. Ansvarsforhold – all sky=ng 
Styret i GJFF delegerer ansvaret for all skyFng på Solem skytebane Fl 
utvalgsledere for rifleskyCerne og hagleskyCere. DeCe gjelder også innkjøp av 
alt materiell som er nødvendig for å gjennomføre skyFng og løpende 
banevedlikehold, slikt som ammunisjon, skivemateriell, kioskvarer osv. 

4. Investering og vedlikehold 
Baneeier er ansvarlig for større vedlikeholdsFltak og investeringer på anlegget. 
Styret gjør en årlig befaring av skytebanen som protokollføres i 
styreprotokollen. Styret lager investerings- og vedlikeholdsplan som revideres 
forløpende iht behov.  

5. Styrende dokumenter for Solem skytebane 
Styret i GJFF, JaktskyCerutvalget og alle godkjente standplassledere skal kjenne 
Fl og forholde seg Fl våre styrende dokumenter. 

 Disse er: 
- Instruks for Solem skytebane, godkjent av poliFet. 
- Regler for internkontroll og sikkerhetsbestemmelser for Solem 

skytebane, deCe dokumentet. 
- Liste over styregodkjente standplassledere. 
- Vedtekter GJFF (godkjente av årsmøte og NJFF) 

Gjerstad 26.04.22 

Jostein Vestøl, sign 
Styreleder  
for Styret Gjerstad Jeger- og Fiskerforening


