
Instruks for bruk av Skaret skiskytteranlegg

Trening
Molde og Omegn IF (MOI) eier og drifter Skaret skiskytteranlegg. Aniegget er apent alle dager kl. 08-22.

Organisert trening foregar i hovedsak mandag til torsdag kl. 18-21. Utover dette vil det kunne forekomme

organisert trening pa dagtid og i helg. Aniegget er apent for individuell trening nar dette ikke kommer i

konflikt med fellestreningene. Ved andre arrangement ved Skaret Skisenter samt pa store utfartsdager vil

aniegget kunne bli vurdert stengt. All bruk av banen skal vaere avklart med MOI (se kontaktinfo).

Vapen
Aniegget er konstruert for skiskyttergevaer som benytter ammunisjon av kaliber 22LR. Bruk av vapen som

benytter en annen type ammunisjon er derfor ikke tillatt og vil medf0re politianmeldelse.

NB! Det er ikke under noen omstendigheter tillatt a forlate vapen/ammunisjon pa standplass uten tilsyn.

Skyteledelse
All skyting skal forega under ledelse av godkjent skyteleder. Skytelederen er ansvarlig for at bruk av aniegget

f0lger denne instruks og gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Individuell skyting kan forega hvis ut0ver har

gjennomgatt godkjent sikkerhetsopplaering og er over 18 ar.

Varsel om skyting
F0r skyting kan pabegynne skal varselflagg heises (kun n0dvendig i dagslys) og varsellampe tennes.

Ved endt trening
Ved treningens avslutning skal

• Varsellys skrues av og ev. varselflagg fires

• Matter henges alltid pa plass etter bruk

• Annet utstyr legges tilbake der det h0rer hjemme (redskapsbod/hytte)

• Samle inn s0ppel som kildesorteres og kastes i konteinere eller tas med hjem

• Feil eller mangier ved aniegget varsles MOI

• Lys pa skiver og standplass slukkes og hytta lases

• NB! IKKE glem ubrukt ammunisjon pa standplass

Kontaktperson MOI
Sylfest Glimsdal, tlf. 909 72 669.

Brudd pa denne instruksen skal meldes styret i MOI-skiskyting, som foretar de n0dvendige

forf0yninger. Grove brudd pa instruksen vil bli anmeldt til politiet.

Denne instruks er godkjent av Politiet 19/12 2012
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