
Banereglement 

 

 

1) Bruk av banen 

Utenom stevner og organisert trening skal banen kun benyttes av medlemmer i Biri Skytterlag 

og Politiet.  

Ved organisert skyting skal ansvarlig for skytingen utpekes og bekjentgjøres til samtlige. 

Banen skal da reserveres på forhånd, og vilkår for leie avklares med styret/banekomiteen. 

Henvendelser om bruk/leie av banen rettes til styret. Flagg (finnes på standplass) heises 30 

minutter før skyting startes. Ved all bruk av banen skal gyldig våpenkort og medlemskort 

medbringes, og kan bli krevd fremvist av tillitsvalgte. 

Elektroniske skiver og monitorer er normalt innelåst, og kan kun benyttes etter avtale med 

jaktkomiteen. 

Organisert/reservert aktivitet vil gå foran vanlige treningstider. 

Før banen leies ut, gjennomgås rutiner og ordensregler med bruker. 

Etter utleie inspiseres anlegget av bruker og utleier. 

Skader som oppstår under utleie må erstattes av bruker, såfremt ikke annet er avtalt.. 

Ved mørkeskyting i regi av Forsvaret eller politiet, avtales dette spesifikt med 

styret/banekommiteen. 

2) Følgende dager er skytebanen stengt for all skyting: 

1.Januar,   Langfredag,   1.Påskedag,   1.Pinsedag,   1.-  og 17. Mai samt 1. Juledag   

På Søndager og øvrige helligdager er skytebanen åpen for skyting i tidsrommet 1300-2100. 

3) Hørselvern/ørepropper er påbudt for alle som oppholder seg på banen under skyting. 

4) Følgende våpen er tillatt brukt på baneområdet: 

Alle skytevåpen opp til- men ikke inkludert kaliber 50, som er lovlig registrert iht Våpenloven 

og Våpenforskriften.  

Politiet og/eller Forsvaret kan benytte de håndvåpen som til enhver tid er reglementert hos 

den enkelte enhet/avdeling. 

Prosjektiler, foruten sporlys, med spreng-, brann-, og lyseffekt er ikke tillatt. 



Automat-ild er ikke tillatt på hold over 25 meter, og da kun for politiet og Forsvaret. 

Det er tillatt å skyte med alle forannevnte våpen mot oppsatte mål i skytefeltet når dette 

foretas i skyteretning fra standplasser og innenfor de ytre begrensninger.  

 

Når sikkerhetsmerke ved anvisergrav 100 m vises, skal all skyting stanses. 

Standplassleder er ansvarlig for at sikkerheten ivaretas og når skyting kan starte. 

5) Skyting er ikke tillatt dersom kulefang ikke er synlig grunnet mørke, tett tåke osv. 

6) Hvis man benytter pappskiver som tilhører Skytterlaget (finnes i grav på 100m sammen med 

klistrelapper) så skal disse klistres og settes tilbake etter bruk, klistrelapper som tilhører 

skytterlaget skal ikke tas med hjem. Det er forbudt å skyte på : Lerduer, blikkbokser, 

brannslukkere, flasker, malingsspann m.m. 

7) Det skal herske orden og disiplin på standplass. Unødig bråk og høyrøstet tale er ikke tillatt. 

8) Alkohol må ikke nytes på skytebanen. Heller ikke må noen møte til skyting under påvirkning 

av alkohol eller stoffer med lignende virkning. 

9) Opprydding på skytebanen er et kollektivt ansvar – ALLE SKAL RYDDE ETTER SEG. Tomhylser 

skal kastes i egen beholder. Det skal påses at det ikke ligger igjen noen form for skarp 

ammunisjon. 

10) Personer som utviser uforsiktighet på banen, påfører banen og dens installasjoner 

unødvendige skader, eller på annen måte setter eget/andres liv i fare kan bli bortvist fra 

banen. I alvorlige tilfeller vil forholdet bli politianmeldt. 

11) Alvorlige feil eller mangler meldes snarest til styret. Vedvarende mislighold av banereglement 

vil kunne resultere i stenging av anlegget. 

 

Du finner kontaktinfo og øvrig informasjon på: 

www.biriskytterlag.no 
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