
Jegertrening og skyteprøve 

Instruks for gjennomføring 

1. Henvisning til bestemmelser: 
Skytterbokas vedlegg 4 og Skytebaneinstruksen. 

2. Tid og sted for trening og skyteprøver, samt attestasjon: 
Offisielle treningskvelder og prøvetider fremkommer av lagets 
terminliste/aktivitetsplan. Det skal ikke gjennomføres skyteprøver utenom 
de fastsatte tider uten styrets godkjenning. Alle skyteprøver skal foregå på 
lagets 100m bane. Treningsskudd kan attesteres på hvilke som helst 
terminfestede treninger eller konkurranser. Attestasjon skal være foretatt 
av lagets autoriserte skyteledere. 

3. Kunngjøring og info: 
Info om treningskvelder og prøvetider legges ut på Jeger-linken på 
hjemmesida. Her bør det også legges ut oppdatert info om bestemmelser og 
ny-nytt i forhold til skyteprøver.  

4. Bemanning: 
Skyteleder skal være autorisert av styret. Det skal settes opp vaktliste for de 
terminfestede trenings- og oppskytingskvelder som omfatter fire 
funksjonærer inklusive skyteleder. Alle funksjonærer skal ha satt seg inn i 
skytterbokas vedlegg 4: Skyteprøven for storviltjegere. 

5. Rutiner og arbeidsfordeling på standplass: 
Skytingen skal organiseres i lag på standplass og det skal skytes i serier 
under felles ild-kommando. Skyttere som ikke har plass i laget skal oppholde 
seg bak skillevegg. Det settes opp bord som skiller standplass og 
oppholdsplass. 
- Skyteleder er ansvarlig for all ledelse og organisering av aktivitetene, og 
ivaretar kommando og sikkerhet på standplass. 
- Påmelder ivaretar påmelding, lagorganisering, attestasjon av skudd og 
prøver, og salg av ammunisjon. 
- Standplasskontrollører fører kontroll med antall treningsskudd, lukking av 
monitor ved skyteprøve, kontroll av ammunisjonstype ved skyteprøve, 
klistring av pappskiver, og følger opp sikkerhet og visitasjon. Kontrollørene 
kan i rimelig utstrekning drive støtte og veiledning. 



6. Skiver og figurer: 
Det kan skytes på lagets elektroniske skivemateriell med kaliber tom 8 mm.  
Ved grovere kaliber (eks. .338 og 9,3 mm) skal det skytes mot pappskive og 
pappfigur av godkjent type. For å unngå bruk av anvisere i grava bør det 
brukes skivekikkert, og med klistring av skivene mellom lagene av kontrollør. 

7. Innskudd ifm trening og skyteprøver: 
Treningsskudd, fritt antall pr kveld: Kr 100,- (medlemmer gratis). 
Skyteprøve, inntil 3 forsøk pr kveld: Kr 100,- (alle). 
(Vedtatt på ombudsmøtet sak 8-2012). 
Det skal legges ut oppdatert medlemsliste i kassa før skytingene tar til. 

8. Registreringer av skyttere: 
Alle skyttere skal registreres med navn og fødselsår på fastsatt blankett. 
(Lister leveres listefører for registrering av 30-skuddskyttere etter sesong). 
Det skal ikke registreres våpendata.  
Medlemskap skal ikke tegnes på stedet, men søkes på vanlig måte. 

9. Ammunisjonssalg: 
Laget anskaffer og selger ammunisjon i kaliber 6,5 mm, 308 Win og 30-06. 
Det skal kun selges ammunisjon i rimelig omfang (hele esker) og som dekker 
behovet ifm kveldens eller årets obligatoriske trening og prøver. 
Ammunisjonsforvalter sørger for oppdatert prisliste i amm-kassa. 

10. Instruksjon og veiledning 
Styret tar initiativ til og tilrettelegger for en eller flere temakvelder der tema 
kan være teknisk våpenkontroll, puss og vedlikehold, skyteteknikk, etc. 
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