INSTRUKS FOR SKISKYTTERANLEGG VED SELBUSKOGEN
SKISENTER (erstatter instruks av 5.10.2009)
1 Beskrivelse av anlegget
Skiskytteranlegget ligger på gbnr 64/156 i Selbu Kommune.
Skiskytteranlegget inngår i Selbuskogen Skisenter og er ferdigstilt i
november 2012 og består av:
- En kortholdsbane, skyteavstand 50 meter, med godkjente
standplasser og skiveanlegg for 10 skyttere, men utvidbart til 30
skyttere. Standplass og skiver er nummerert og synlig avgrenset.
Baneanleggets ildsektor er merket med godt synlige stolper i
terrenget, eller avgrenset med forskriftsmessige skytevoller.
- Informasjonstavle oppsatt på standplassområdet
- Informasjonstavle oppsatt på p-plass ved betalingskasse, der det
også heises rødt flagg når skyting pågår (i dagslys)
- Flaggstang ved standplass for heising av rødt flagg som markerer
når skyting pågår (i dagslys)
- Rød lampe ved standplass som markerer når skyting pågår (i mørke)
2 Varsel om skyting
Rødt, blinkende lys når skyting pågår i mørke.
Rødt flagg heist både ved informasjonstavle oppsatt på p-plass ved
betalingskasse og i flaggstang ved standplass når skyting pågår i
dagslys.
Flagg fires og rød lampe slukkes umiddelbart etter avsluttet skyting.
På oppslagstavlene opplyses om betydning av heist flagg og rødt
blinkende lys.
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3 Interne regler
All skyting foregår i Selbuskogen Skisenters åpningstid som er alle
dager fra kl 09.00 til 22.00. Skisenterets formann eller den som
skisenterets styre gir fullmakt til, kan godkjenne skyting utenom
åpningstid.
Skyteanlegget er åpent så lenge lys- og siktforholdene anses å være
forsvarlig og skytingen skjer i samsvar med reglene i denne
instruksen. Kun tohånds våpen av kaliber 22 mm tillates brukt.
I tillegg gjelder flg. regler:
- Skudd og/eller gevær skal ikke forlates uten tilsyn.
- Den som kommer over ubevoktet skudd og/eller gevær på eller
utenfor skytebanen, plikter å beslaglegge dette og melde fra til
styreformannen i Selbuskogen Skisenter.
- Midlertidig bruk av andre standplasser og/eller hold tillates ikke
med mindre forhåndsgodkjenning innhentes fra Politiet for hver
enkelt anledning.
- Skyteanlegget er for øvrig underlagt de til enhver tid gjeldende
sikkerhetsbestemmelser.
- Selbuskogen Skisenter kan bestemme egne regler, bl.a. for
orden i skyteanlegget, som gjelder i tillegg til denne instruksen.
4 Skyteledelse
All skyting skal foregå under ledelse av kvalifisert skyteleder
(skyteleder som er sikkerhetsmessig klarert av lag/klubb/skisenter)
eller enkeltutøvere (skyttere/skiskyttere) som er over 16 år og som er
sikkerhetsmessig klarert av lag/klubb/skisenter. Skyteleder eller
enkeltutøvere er ansvarlig for at bruk av skyteanlegget foregår etter
denne instruks og sikkerhetsbestemmelser for bruk av våpen.
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Utøvere under 16 år kan ikke benytte skyteanlegget uten at de har
med seg kvalifisert skyteleder (skyteleder som er sikkerhetsmessig
klarert av lag/klubb/skisenter).
5 Materiell
I tilknytning til anlegget skal det være tilgjengelig førstehjelpsutstyr.
Skyteleder eller enkeltutøver er ansvarlig for å påse at
førstehjelpsutstyr er tilgjengelig under skyting. Videre at alt materiell
er på anvist plass og at området for øvrig er ryddet etter avsluttet
bruk av skyteanlegget. Materiell skal bringes tilbake til fast lagersted.
6 Diverse
Denne instruksen er godkjent av lensmannen i Selbu den …………….
Instruksen skal slås opp på informasjonstavlene nevnt under pkt 1,
samt distribueres til lag/klubber som vanligvis benytter
skyteanlegget.
Brudd på denne instruks skal meldes til styreformannen ved
Selbuskogen Skisenter som foretar de nødvendige forføyninger.

Selbu, den ……………………………

Selbu, den ……………………………

For Selbuskogen Skisenter AS

For Lensmannen i Selbu

_________________________

_________________________
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