Haugesund

Ordens- og sikkerhetsregler ved HPK

Sist endret: 01.10.2020

Pistolklubb
Generelle ordens- og sikkerhetsregler ved Haugesund Pistolklubb:
1. Gjør deg kjent med reglene. Enhver skytter har selv ansvar for å gjøre seg
kjent med gjeldende regler og retningslinjer. Det forventes at man stiller
spørsmål ved eventuelle uklarheter.
2. Les aktuell baneinstruks. Våre skytebaner kan ha retningslinjer som varierer
fra bane til bane. Disse skal være slått opp og lett tilgjengelige på våre
skytebaner. Det er ditt ansvar å gjøre deg kjent med de spesifikke reglene for
banen du skal bruke.
3. Opplæring er obligatorisk. Alle skyttere skal ha mottatt grunnleggende
instruksjon i våpenhåndtering og generelle sikkerhetsregler før skyting kan
begynne.
4. Rusmidler er ikke tillatt. All bruk av alkohol og/eller andre rusmidler i
forbindelse med skyting er strengt forbudt! Ved mistanke om rusbruk vil den
aktuelle skytter bli nektet tilgang til skytevåpen og eventuelt forvist fra
klubbens lokaler.
5. Vis respekt for andre. Sjikane, trusler og trakassering tolereres ikke i
Haugesund Pistolklubb. Skyttere som oppleves som en trussel for seg selv
eller andre kan bli nektet å skyte og eventuelt forvist fra klubbens lokaler.
6. Bruk av hørselsvern er påbudt. Påbudet gjelder ved alle våre fin- og
grovbaner. Det oppfordres også til bruk av vernebriller eller tilsvarende. Ved
skyting med luftvåpen oppfordres det også til bruk av hørselsvern og
vernebriller.
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Våpenhåndtering:
1. Skytevåpen skal alltid behandles som om de er ladd. Ta aldri i et våpen uten
straks å undersøke om det er patron i kammer eller magasin. Avtrekkeren skal
kun berøres når våpenet peker i skyteretningen og du er klar til å skyte.
2. Rett aldri våpenet mot deg selv eller andre. Ikke under noen omstendighet er
det tillatt å peke eller sikte skytevåpen mot andre mennesker. Dette gjelder
også når våpenet er uladd.
3. All våpenhåndtering foregår på skyteleders kommando. Skyteleder er
øverste myndighet på skytebanen. Alle skyteledere ved våre skytebaner skal
være forhåndsgodkjente av styret i Haugesund Pistolklubb.
4. Ladde våpen skal kun peke i skyteretning. Når man ikke sikter mot målet
skal munningen peke mot bakken.
5. Våpenhåndtering skal kun foregå på standplass. All skyting, sikting, lading
og klikking er bare tillatt fra standplass når ingen personer befinner seg foran
skytteren, og skytelederen har gitt tillatelse. Utenfor anviste skytebaner skal
skytevåpen være uladd, sikret og trygt nedpakket.
6. Ved problemer under skyting, signaliser til skyteleder. Dersom du opplever
funksjoneringsfeil eller andre avvik med våpenet: fjern fingeren fra
avtrekkeren, behold våpenet pekende i skyteretning og kontakt skyteleder ved
å heve hånden som ikke holder våpenet.
7. Ikke rør andres våpen uten tillatelse. Utstyrskontrollør, standplassleder eller

jurymedlem kan ta i en skytters våpen for å kontrollere det, uten hans
samtykke, men skytteren skal være tilstede og vite om det.
8. Forlat aldri standplass med ladd våpen. Når man forlater standplass skal
magasin tas ut, magasin og pistolkammer tømmes for patroner og våpenet
markeres med et «flagg» i eller gjennom løpet (synlig, farget plasttråd e.l.) som
tydelig viser at våpenet er uladd.
9. Det er ikke tillatt å fjerne våpen fra standplass uten klarsignal. Skyteleder
skal alltid kontrollere våpen og gi tydelig beskjed før man kan pakke ned.
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