
Skytebaneinstruks for Hemne Pistolklubb ved Hemne Samfunnshus
(rev. 01.03.2011)

1. Beskrivelse

Skytebanen ligger i kjelleren til Hemne Samfunnshus i Hemne Kommune.

Standplassen holdes lukket under skyting med ståldør ved inngang bak standplassen. Anlegget er 
en innendørs miniatyrskytebane for opptil 6 skyttere på 15m hold. 

Kun skyttere og standplassleder skal oppholde seg ved standplass under skyting. Andre henvises til 
lokalene utenfor selve banen.

Lokalet har eget avtrekk ved standplass, og oppvarming i h.h.t gjeldende forskrifter. Det er også 
mulighet for avtrekk ved kulefanger.

2. Ansvar

Hemne Pistolklubb leier lokalene av Hemne Kommune. Heim/Hemne Skytterlag leier lokalene av 
Hemne Pistolklubb. Vedlikehold og banetilsyn utføres av Hemne Pistolklubb og Hemne/Heim 
Skytterlag. Det skal årlig holdes tilsyn på banen for å avdekke forhold som må forbedres. Det er 
hver enkelt klubb sitt ansvar for sikkerhet ved bruk av banen.

3. Vedlikehold

Hemne Pistolklubb og Hemne/Heim Skytterlag sørger for vanlig vedlikehold ved banen. 
Baneansvarlig hos Hemne Pistolklubb kan kontaktes hvis utbedringer er nødvendig, og ved normalt 
vedlikehold.

4. Nøkler

Styret ved Hemne Pistolklubb har 2 sett med nøkler. Klubben er ansvarlig for at disse ikke 
misbrukes.

5. Førstehjelp

Førstehjelpsutstyr for mindre skader forefinnes i skap ved standplass.
Ved behov for lege / ambulanse: Ring legevaktsentralen på tlf. 77715100 eller medisinsk nødtelefon 
113. Politi skal kontaktes på telefon 112 ved uhell som omfatter skytevåpen, samt klubbens styre 
skal ha beskjed så snart som mulig.

Henvisninger:

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon: Fastsatt av justisdepartementet med hjemmel i 
våpenloven av 9. Juni 1961 nr. 1. Endret 1. Mars 1984 nr. 606, 4. Mars 1986 nr. 567, 10. Juli 1987 
nr. 597, 4. August 1989 nr. 789, 24. August 1990 nr. 723, 11. September 1992 nr. 777, 9. Januar 
1996 nr. 15, jfr. Rdir 93/15/EØF om harmonisering av bestemmelsene om markedsføring av og 
kontroll med eksplosive varer til sivilt bruk, 10. Desember 1999.
Militære skytinger: UD 2-1.



6. Diverse

Brannslokningsapparater finnes på standplass og i gang ved inngang til skytebanen.

Det forutsettes at denne instruks blir godt ivaretatt av bruker, men dersom klandreverdige forhold 
oppstår vil skytterlaget foreta de nødvendige forføyninger.

Instruksen er oppslått på standplassene.


