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Avsluttende prøve på Sikkerhetskurs for nye skyttere i BSSK

Navn:   ............................................................................................................................................................

Adresse:   ............................................................................................................................................................

Telefon:   ......................................................Email:  ..........................................................................................

(Sett en ring rundt bokstaven ved det svaret du mener er riktig. Kun en ring per spørsmål.)

1.  Du sitter i klubbhuset og ser at din kamerat har fått seg et nytt våpen. Han har gått på  
toalettet, og du har veldig lyst til å ta en nærmere titt på våpenet. 

Svar:  A Jeg løfter våpenet forsiktig opp, og kontrollerer at det er tomt.
 B Jeg venter til han kommer tilbake og spør om å få lov til å se på våpenet. 
 C Jeg varsler en av de andre ved bordet, og løfter opp våpenet forsiktig uten å ta ladegrep.

2.  Du er på trening med en av dine kamerater. Han har kjøpt seg nytt våpen og rekker det til deg  
for at du skal få kjenne på det gode avtrekket. Hvordan forholder du deg?

Svar: A  Jeg tar imot våpenet, sikter mot bakken og tar avtrekk.
 B  Jeg tar imot våpenet uten åta avtrekk, men snur og vender på det for å få et skikkelig inntrykk.
 C Jeg tar ut magasinet og kontrollerer at våpenet er tomt, før jeg tar avtrekk i sikker retning.

3. Du er på klubbstevne. Når kan du lade våpenet?

Svar:  A På kommando ’LADING’.
 B Så snart det ikke er noen foran ved skivene.
 C Når alle på skytelaget ser ut til å være klare.

4. Du har ditt våpen hjemme. Ammunisjon har du også. Hvordan oppbevarer du dette sikkert?

Svar: A Jeg legger våpen og ammunisjon i en solid skuff på hobbyrommet.
 B Jeg legger våpenet i godkjent våpenskap, og låser inn ammunisjonen i kjelleren.
 C Jeg har våpenet og ammunisjonen i låst våpenkoffert i et skap i kjelleren.

5. Du er ferdig med å klistre dine skiver, og mens du venter på at de andre skal bli ferdig tar du 
noen tørravtrekk mot din egen skive. Hvordan vurderer du dette sikkerhetsmessig?

Svar: A Dette er strengt forbudt og meget farlig.
 B Det er OK, siden jeg ikke sikter på noen og våpenet er tomt.
 C Det står ikke noe om dette i loven.

6. Når kommandoen ’STOPP’ (”STANS” ved Feltskyting) gis, hva gjør du ?

Svar: A Jeg slutter å skyte, tømmer våpenet for ammunisjon, åpner mekanismen og legger fra  
 meg våpenet på skytebenken.

 B Jeg tar ut magasinet og tømmer det for patroner. 
 C  Jeg slutter å skyte og snur meg mot skyteleder for å avvente nærmere ordre.
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7. Hvilken type beskyttelse vil du benytte for dine ører når du er på skytebanen?

Svar: A Det er ingen spesielle krav.
 B Bomull. 
 C  Øreklokker og briller.

8. Du har ikke pistol eller revolver selv, men skal delta på et distriktsmesterskap i feltpistol i en  
annen by. Hvordan går du fram for å låne våpen?

Svar: A Jeg snakker med klubbens materialforvalter som utsteder et midlertidig våpenkort,  
 og låner meg pistolen den aktuelle dagen. 

 B  En kamerat har et passende våpen og skal ikke reise selv, og du får lov til å låne 
  hans pistol til dette stevnet. 
 C  Jeg allierer meg med en klubbkamerat som har våpenkort for pistol selv, og skal delta på samme 
  stevne. Han rekvirerer et av klubbens våpen og får fylt ut kontrollseddel for dette våpenet av 
  materialforvalter. Når han er til stede, kan jeg benytte klubbvåpenet i konkurransen.

9. Du er ferdig på skytebanen og det gikk veldig bra på stevnet. En kamerat av deg tar fram en  
lommelerke og byr på en dram for å feire seieren. Hva gjør du?

Svar: A Jeg tar i mot og tar en liten dram, slik at det blir nok til alle.
 B Jeg tar med meg kameraten bak klubbhuset og tar en skikkelig støyt. 
 C  Jeg sier nei takk, og minner ham på at det ikke er lov med alkohol på skytebanen.

10.	 Du	er	midt	i	en	konkurranse	og	finner	ut	at	du	må	på	toalettet.	Hva	gjør	du?

Svar: A Jeg tømmer våpenet, legger det på kofferten og går på toalettet.
 B Jeg tømmer våpenet, legger det på benken og tilkaller standplassleder. Når han har 
  kontrollert våpenet, kan jeg gå på toalettet. 
 C  Jeg må avbryte konkurransen for å gå på toalettet.

11. Du er på skytebanen en treningskveld sammen med en kamerat, alle de andre er gått hjem.  
Dere	har	lyst	til	å	ha	det	litt	gøy,	og	han	finner	fram	noen	blikkbokser	dere	kan	skyte	på.	 
Hva gjør du?

Svar: A Jeg setter opp boksene slik at de står på sikker plass i skytefeltet, og skyter på dem.
 B	 Jeg	vil	ikke	være	med	på	dette,	ettersom	det	er	forbudt	å	skyte	på	flasker,	bokser	etc.	
 C  Jeg henger opp boksene i skivestativet, og skyter på dem.

12. Hva kan konsekvensen være av brudd på ordens- eller sikkerhetsbestemmelsene under skyting?

Svar: A Jeg kan bli vist bort fra banen, og i grovere tilfelle anmeldt.
 B Jeg får ikke skyte ferdig serien. 
 C  Skyteleder kan inndra våpenkortet.

Krav for bestått sikkerhetskurs er 10 av 12 riktige svar.                       Antall riktige svar  ..................................

Bestått          Ikke bestått                  Kursleders signatur ....................................................................


