INSTRUKS FOR ……………………………………… BANE
1. Beskrivelse
Anlegget ligger på gnr …. bnr …. i ……………… kommune, og består av følgende
skytebaner/hold: ………………………………………………………………………………...
Det kan skytes med rifle i kaliber mindre enn 12,7 mm.
2. Varsel om skyting
All skyting skal skje i samsvar med terminliste, som sammen med denne instruksen skal være
oppslått på standplass. Rødt flagg skal heises 15 minutter før skyting starter. Flagget fires
umiddelbart etter avsluttet skyting. For øvrig varsles skyting ved følgende tiltak:
…………………………………………………………………………………………………...
3. Banens brukstid
Det kan skytes på banen til følgende tider: ……………………………………………………..
4. Mål
Skyting skal skje fra korrekt plassering på standplass. For skyting mot feltmål gjelder
følgende: ………………………………………………………………………………………...
5. Skyteledelse
All skyting skal skje under ledelse av skyteleder (standplassleder), godkjent av skytterlagets
styre. Skyteleder er ansvarlig for at bruk av banen foregår i samsvar med denne instruks og
gjeldende sikkerhetsbestemmelser.
Før skyting starter skal skyteleder forvisse seg om at det ikke befinner seg personer innenfor
sektoren 2 m ut fra fløy skytter og 5 m ut fra fløy skive fram til kulefanget (frisiktsonen),
dersom disse ikke oppholder seg i godkjent anvisergrav.
6. Flyttbart sikkerhetsmerke
Flyttbart sikkerhetsmerke skal være tilgjengelig på standplass.
Personell som beveger seg inn i frisiktsonen (jfr pkt 5) for å anvise, kontrollere skiver e.a.,
skal ha med seg sikkerhetsmerke som settes opp foran skivene som tegn på at skyting er
forbudt. Personell må ikke under noen omstendighet bevege seg inn i frisiktsonen uten at
klarsignal er gitt av standplassleder.
7. Sikkerhetsansvar
Skytterlaget er ansvarlig for at skytebanen tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende
sikkerhetsbestemmelser, og for at denne instruksen samt de generelle sikkerhetskravene i
Skytterboka er kjent for brukerne av banen.
8. Godkjenning
Denne instruksen er godkjent av politiet …………………………………………
Brudd på instruksen meldes til skytterlagets styre. Grove brudd vil bli anmeldt til politiet.

………………….., den …………………..
……………………………………………
skytterlagets leder, på styrets vegne

