
 

 

Rundskriv til medlemmer av Holla Skytterlag. 

Om bruk av skytebanen og krav til skyteledelse 
Holla skytterlag har et ønske om å tilby så gode og smidige treningsmuligheter på skytebanen som 
mulig. Det er imidlertid en rekke utfordringer med å tillate skyting som ikke foregår i lagets egen regi 
eller i regi av jegerutvalget.  

For at dette skal være mulig, må vi sørge for at både det lokale regelverk for bruk av banen, og 
lovpålagt regulering oppfylles. Vi har dessverre registrert mange tilfeller der både lokale regler og 
loven brytes ved uorganisert skyting på banen vår. Dette kan skyldes uvitenhet, manglende 
informasjon fra skytterlaget side eller at noen dessverre ikke bryr seg om gjeldende regelverk. 

I hht ny våpenlov (våpenforskrifta) har skytterlaget et klart ansvar for hvordan skytebanen benyttes. 
Her står det at skyting skal foregå under ansvarlig skyteledelse. Vi er pålagt å ha en instruks for 
skytebanen, og i denne er det presisert at all skyting skal foregå under ledelse av en skyteleder, 
godkjent av skytterlagets styre. Skytelederen har det sikkerhetsmessige ansvaret for skytingen. 

Holla Skytterlag har med bakgrunn i dette, og med virkning fra 15. mai, stengt for all skyting som ikke 
ledes av en godkjent skyteleder. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer som har behov for å trene 
utenom lagets oppsatte treningskvelder, til å gjennomgå nødvendig opplæring for å bli godkjent som 
skyteleder.  

Vi stiller følgende krav for å bli godkjent skyteleder: 

1. Medlem av skytterlaget 
2. Inneha våpenkort for rifle 
3. Gjennomført kurset «Sikkerhetskortet» og «Standplassleder ved skyteprøve for 

storviltjegere». Begge kursene gjennomføres som e-lærekurs på https://kurs.dfs.no 
4. Når e-lærekursene er gjennomført, må kandidatene delta på et intern kurs der vi informerer 

om regler for bruk av skytebanen i Holla Skytterlag. Vi setter opp egen kurskveld etter behov. 
Første internkurs er planlagt 9. mai. Når du oppfyller punktene 1-3 over, kan du melde deg 
på ved å sende en e-post til holla@skytterlag.no  

Etter endt e-kurs og internkurs blir medlemmet ført opp på en liste over godkjente skyteledere og 
kan ha selvstendig ansvar for treningsskyting på skytebanen. 

Vi håper at mange vil ta kursene og bli godkjent skyteleder slik at all trening kan gjennomføres på en 
sikker måte og i hht regler for bruk av skytebanen. 

Har du spørsmål knyttet til dette, ikke nøl med å ta kontakt med skytterlaget på e-post, 
holla@skytterlag.no så vil vi gjøre hva vi kan for å bistå med opplæring til skyteleder. 

Vi vet det er kort tid til det nye regelverket trer i kraft. For å bistå de som ønsker det med å 
gjennomføre e-kursene, inviterer vi til en felles gjennomgang på skytterhuset mandag 2. mai kl 18. 
Da er det helt nødvendig at hver enkelt har med seg egen PC eller nettbrett for å logge inn og ta 
kurset. Send en epost til holla@skytterlag.no snarest dersom du ønsker å være med på felles e-kurs. 
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