Gjøremål før trening - sikkerhetsvakt
• Slå på bryter for rød roterende varsel-lampe og sjekke at lyset virker
• Heise rødt varselflagg
• Slå på lyset for selvanviserne – nøkkelbryter er på venstre side av
anviserstativet
• Stifte skiver
– Dersom ikke trener har angitt annet settes det opp en skive pr
stativ
– Skivene stiftes i hvert hjørne
• Legge ut opptrekkstau dersom trener har bedt om dette
• Legge ut matter
– Jevne ut underlaget før matte legges på
– Fjerne evt nysnø fra skuddlinja
• Legge ut anlegg for våpen
• Sette ut ammunisjonsbord på grønn matte
• Sette ut koster for rengjøring av matter dersom behov
Oppdatert 12 jan 2012

Gjøremål under trening sikkerhetsvakt
• Sikkerhetsansvarlig bærer orange vest
• Sikkerhetsansvarlig sjekker at:
– Våpen håndteres forsvarlig
– Ingen går foran standplass når noen er på mattene
– Stopper skyting når nødvendig
• Dersom noen må frem til skivearrangementet under trening skal:
– Alle sluttstykker i bakre stilling
– Magasin tas ut fra magasinbrønn
– Alle stå bak mattene
• Foreldre bidrar ved å lade magasiner ved ladebordet
Oppdatert 12 jan 2012

Gjøremål etter trening - sikkerhetsvakt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontrollere at våpen visiteres av bemyndiget person
Kontrollere at det ikke ligger igjen ubrukt ammunisjon
Opptrekkstau tas inn og henges i bua dersom det er lagt ut
Alle pappskiver tas inn
Matter rengjøres (stein/snø) og henges i lagerrommet
Ta inn rødt varselflagg – henges i lagerrommet
Ta inn ammunisjonsbord – settes i lagerrommet
Slå av bryter for rødt varsel-lys
Grønne matter ristes og henges på ytterveggen i bua
Slukke lyset på skivestativet
Låse bua og henge nøkkel på fastsatt sted
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Generelt ved trening
• ALLE ER ANSVARLIG FOR Å BIDRA TIL Å HOLDE DET RYDDIG
OG ORDENTLIG BÅDE UTE, I LAGERROMMET OG I
OPPHOLDSROMMET!
• Ved behov rydder foreldrene inne i bua mens ungene trener.
• Varsle anleggsansvarlig Bjønndalen Jarle Kostøl om evt
problemer/mangler/feil på tlf 95704911
• Ved behov kan NSSL anleggsansvarlig Kjell-Ove Skare varsles
på tlf 94059436
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