
SIKKERHETSREGLER
GÅ UT I FRA AT ETHVERT VÅPEN KAN VÆRE LADD 
Forviss deg om at våpenet ikke er ladd før du evt. fjerner snø o.l. fra siktemidler eller munning.

KONTROLLER AT VÅPENET ER I ORDEN FØR SKYTING

RØR IKKE ANDRES VÅPEN UTEN TILLATELSE
Ta eller overta aldri et våpen, ditt eget eller andres, uten først å kontrollere at kammeret er tomt.  
Kontroller alltid med løpet i farefri retning.

GI ELLER SETT ALDRI FRA DEG ET LADD VÅPEN, 
SELV IKKE FOR ET ØYEBLIKK
Grip aldri om et våpen med fingrene gjennom avtrekksbøylen.

RETT ALDRI VÅPENET MOT NOEN
Med et ladd våpen skal du kun sikte mot blinkene.

BÆR VÅPENET MED LØPET OPP

LADING SKAL KUN FOREGÅ PÅ STANDPLASS
Sikte- og avtrekksøvinger bak standplass er forbudt.

DU SKAL ALLTID RETTE DEG ETTER  
SKYTEBANESJEFENS ANVISNINGER
Ikke forstyrr andre skyttere.  
Hvis skytingen av en eller annen grunn stanses skal sluttstykket dras i bakre stilling.

AVTREKKSVEKTEN SKAL VÆRE MINIMUM 0,5 KG
Skiskyttervåpen har så liten avtrekksvekt at de kan avfyres ved støt uten at avtrekkeren berøres. 
Behandle derfor alltid våpenet med stor forsiktighet.

VÅPEN OG MAGASINER SKAL TØMMES FOR  
AMMUNISJON FØR DU FORLATER STANDPLASSEN
Våpenet skal alltid visiteres etter skyting og fraktes med futteral på.
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SMØREVETT
Smør ski så enkelt, billig og helsefremmende som mulig! 

Skaff deg kunnskap slik at du vet hvordan du får til ei god ski.

Vi oppfordrer på det sterkeste å ikke varme opp fluor på skiene til 
utøvere under 16 år.

Vi anbefaler flytende glider, da det er et billigere og bedre helsemessig 
alternativ.

Bruk i størst mulig grad vokser og produkter som ikke inneholder 
helseskadelige stoffer.

Ikke bruk høyere temperatur på smørejernet enn nødvendig og tørk av 
smørejernet etter bruk.

Benytt følgende når du smører ski:
Maske når du arbeider med glidprodukter (anbefalt filter minimum ABEP3) 

Engangshanske ved håndtering av all skismøring og skirens. 

Lange ermer når du smører. For å unngå at skadelige stoffer fester seg på 
huden.  

God ventilasjon.

Ikke spis eller drikk i smørebua! 
Vask hendene etter at du er ferdig med smøring av skiene!


