Gjøremål før trening - sikkerhetsvakt
1.
2.

Vaktene møter senest 45 min før trening begynner
Starte generator
- Etterfyll diesel dersom tank er mindre enn ¼ full
- Lykt på veggen innenfor døra – skal IKKE fjernes fra containeren
3. Sjekke at rød varsel-lampe virker
4. Heise rødt varselflagg
5. Stifte skiver
- Dersom ikke trener har angitt annet settes det opp en skive pr stativ
- Skivene stiftes i hvert hjørne
6. Legge ut opptrekkstau
7. Sette ut vindvimpler (bør gjøres etter utlegging av tau)
8. Legge ut matter
- Jevne ut underlaget før matte legges på
- Huntonittplater legges normalt under mattene
- Fjerne evt nysnø fra skuddlinja
9. Sette ut ammunisjonbord på grønn matte
10. Sette ut koster for rengjøring av matter dersom behov

Gjøremål under trening - sikkerhetsvakt
• Sikkerhetsansvarlig bærer orange vest
• Sikkerhetsansvarlig melder fra til trenere når de kan legge ut våpen
• Sikkerhetsansvarlig sjekker at:
– Våpen håndteres forsvarlig
– Ingen går foran standplass når noen er på mattene
– Stopper skyting når nødvendig
• Dersom noen må frem til skivene under trening skal:
– Alle sluttstykker i bakre stilling
– Magasin tas ut fra magasinbrønn
– Alle stå bak mattene

Gjøremål etter trening - sikkerhetsvakt
• Kontrollere at våpen visiteres av bemyndiget person
• Opptrekkstau tas inn og henges i bua
• Alle pappskiver tas inn
– Dersom to blinker er ubrukt legges skiva i anvist hylle i lagerrom
– All annen papp kastes i beholder merket Papp
• Vindvimpler tas inn og legges på anvist plass i lagerrommet
• Matter rengjøres (stein/snø) og henges i midtgang i bua
• Huntonitplater tas inn
– Dersom tørre legges de på hylla - Dersom våte settes de til tørking
• Ta inn rødt varselflagg – henges i lagerrommet
• Ta inn ammunisjonsbord – settes i lagerrommet
• Grønne matter ristes og henges i midtgang i bua
• Låse gamlebua
• Slå av generator og lås containeren
• Henge nøkkel på anvist plass i oppholdsrommet
• Låse bua

Generelt ved trening
• Bidra til å holde orden i lagerrommet og oppholdsrommet
• Ordinær trening varer til ca kl 1930. Hvis noen grupper er ferdige og andre
skal trene lenger kan sikkerhetsvakt beordre stopp i skyting slik at
opptrekkstau til grupper som har avsluttet treningen kan hektes av og
snurres inn
• ALLE ER ANSVARLIG FOR Å BIDRA TIL Å HOLDE DET RYDDIG OG ORDENTLIG
BÅDE UTE, I LAGERROMMET OG I OPPHOLDSROMMET!
• Varsle anleggsansvarlig Kjell-Ove Skare om evt problemer/mangler/feil via
tekstmelding til 94059436

