
Huskeliste for arrangører av jaktskytestevner 
Hva bør man huske på FØR stevnet: 

• Terminlistefestet stevne: husk søknad til fylkeslaget senest 20. september året før. Husk også 

å melde fra til fylkeslaget dersom det skjer eventuelle endringer i stevneopplysninger i 

mellomtiden. 

• At man har nødvendig skytebane/areal å arrangere på 

• Gyldig tillatelse fra politiet for skytebanen/området 

• Tillatelse fra grunneier (aktuelt for f.eks. figurjakt, jaktfelt etc.) 

• Tilfredsstillende husvære for både arrangører og utøvere 

• Rengjorte toaletter både for herrer og damer 

• Kiosk/kafeteria 

• Tilstrekkelige parkeringsmuligheter. 

• Nok funksjonærer for gjennomføring av arrangement, inkludert reserver 

• Nok standplassledere og evt. dommere, inkludert reserver 

• Annonsering og kunngjøring: 

o Aviser (forhåndsomtale av journalist lar seg ofte gjøre dersom man kan kople stevnet 

opp mot noe litt ekstraordinært) 

o Internett, BÅDE hjemmeside og Facebook (husk at det ofte er begrensninger på 

hvem som kan se innlegg som legges ut på Facebook, bruk flere grupper, steder for 

annonsering og oppfordre til å dele) 

o Radio/TV (om mulig, mest aktuelt PÅ selve stevnedagen, avtales i forkant) 

o Oppslag lokalt og hos foregående stevnearrangører (går aldri helt av moten). 

• Planleggingsmøte (se under) 

 

Planleggingsmøtet (følgende anskaffes eventuelt og gås gjennom): 

• Regelverk (gjennomgang av sentrale regler) 

• Avtrekksvekt/stativ til våpen 

• Vekt for veiing av våpen 

• Stoppeklokker 

• Markeringsvester fil funksjonærer 

• Anviserspaker (gå gjennom riktig anvisning) 

• Skjemaer for resultatføring/skrivesaker 

• Sperrebånd 

• Tolker 

• Klistrelapper (gå gjennom riktig klistring av skiver) 

• Skivemateriell/leirduer 

• Ammunisjon 

• Premier/gavepremier 

• Standplassrutiner 

• Radiokommunikasjon 

• Speakertjeneste 

• Resultathåndtering og presentasjon 

• Informasjon til allmennheten 



• Førstehjelpsutstyr/krisehåndtering 

• Ved fylkesmesterskap: låne banner fra fylkeslaget, få plaketter og pokaler fra fylkeslaget. 

• Plakater med informasjon (se under) 

 

Aktuelle plakattemaer: 

• Til skytearena 

• Sikkerhetsregler 

• Toaletter 

• Kiosk/kafeteria 

• Påmelding 

• Skyteopplegg/program 

• Parkering 

• Start jaktfelt/leirduesti-løype 

• Piler/markeringsbånd gjennom løypa 

• Henvisning til ulike baner/skyteaktiviteter 

• Standplassnummer/vent her 

• Sekretariat/informasjon 

 

Stevnedagen: 

• Skilting inn mot bane/arena 

• Oppsetting av skiver/maskiner (dersom dette ikke allerede er utført) 

• Skilting informasjon inne på banen/området 

• Oppnevning av jury (oppslag) 

• Heising av flagg/montering av merkebånd etc. 

• Påmelding og skyting starter i hht. program/annonse 

• Aktivisering av speakertjeneste 

• Aktivisering av resultatservice og presentasjon. Ha nok IT-folk til stede. Påse at stevnets ID-

nummer er påført fra start. 

• Oppnevnt stevneleder bør påse at alt funker 

• Alt bør være klart når skytingen starter 

 

Hva bør en huske på UNDER et stevne: 

• Skytingen starter på angitt tidspunkt og følger oppsatt tidsplan 

• Behandle skytterne likt og i henhold til gjeldende regelverk 

• Fortløpende oppdatering av resultater 

• Ryddig og saklig speakertjeneste (opprop, praktisk info, evt. resultater) 

• Finaler/omskytinger avvikles snarest mulig etter hovedskyting 

• Premieutdeling starter snarest mulig etter avsluttet skyting 

• Kiosk/kafeteria med lengst mulig åpningstid 

• Proffe arrangementer bidrar til trivsel, positiv omtale og skytterne kommer gjerne igjen. 

 



Hva bør en huske på ETTER et stevne: 

• Resultat/IT-ansvarlig må snarest lagre resultatfilene med det filformat som er aktuelt og 

sende disse på e-post til aktuelle medier. Senest samme kveld! Bilder er et stort pluss. 

• Finaleresultater MÅ være med. Klassevise resultater og lagresultater bør være med. 

• For terminlistefestede stevner SKAL resultatene rapporteres til fylkeslaget senest samme 

kveld. BÅDE klasseføringsliste og medierettede resultatlister. 

• Påse at stevnets ID-nummer er påført 

• Demontering av oppslag og utstyr 

• Ivaretagelse av overskytende skiver/leirduer etc. 

• Evaluere og notere hva som bør forbedres og huskes til neste gang. Dette må gjøres før alle 

reiser hjem. 

 

(Kilde: Jaktskyting, NJFF Hedmark 2007). 

Oppdatert til 2017-forhold. 


