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NSU´s Sikkerhetsregler 
Når en kommer på standplass blir ikke våpnene visitert og er å betrakte som ladd. 
Våpenet skal IKKE peke mot personell som for eksempel er fremme og henger opp 
skiver. 

• INGEN våpen skal forlate standplass uten at de er visitert.  
• Patronvåpen lades fremme på standplass og ikke bak ved pussebordet. 
• Patronvåpen skal ha åpent og tomt kammer under pussing. 
 
o For kammerladere må ikke kulens diameter være større enn løpets diameter 

i bunn av riflene. Dersom løpets diameter i bunn av riflene ikke er kjent er 
maks. kulediameter 17,73 mm.  

 
 
MLAIC’s SIKKERHETSREGLER 

o Røyking er absolutt forbudt på standplass. 
 

o Det må ikke avfyres tennhetter eller fengkrutt, og ingen ladning må finne sted 
før signalet «ILD» er gitt under konkurranser. Våpen må ikke påføres fengkrutt 
eller tennhette før de er rettet mot skivene. 
 

o Tennhetter og fengkrutt må fjernes og våpnene legges i sikker stilling under 
«MIDLERTIDIG STANS». 
 

o Alle våpen skal tømmes etter signal «STANS», og før skytterne forlater standplass. 
 

o Krutt i løs vekt er ikke tillatt på banen. Alt krutt til drivladninger skal være 
pakket i porsjonsbeholdere. Fengkrutt må ikke medbringes i enkelt beholder 
eller kruttflaske som inneholder mer enn 16 gram (250 grain) krutt. Ladninger 
må skjermes mot sollys. 
 

o Fengpannekrutt skal være i plastflasker eller som posjonsladninger (MLAIC 
2016). 
 

o Krutt: Kun fabrikklaget svartkrutt. Ingen erstatninger er tillatt. 
 

o Tennhetter er ømfintlige og ganske farlige. De må skjermes for sol og gnister. 
Bring fram til standplass bare det antall som trengs for konkurransen, og 
oppbevar dem i lukket boks. 
 

o Kulen må plasseres fast mot kruttladningen for å unngå løpssprengning. 
 

o Beskyttelsesbriller med farget eller klart glass er alltid påbudt ved skyting. 
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o Skytebriller er tillatt. 
 

o Bruk av hørselvern er påbudt for skyttere og banemannskap. 
 

o Originalvåpen må være i sikker skytbar stand. 
 

o Replikavåpen må være av pålitelig produksjon og i sikker skytbar stand. 
 

o Ladninger må aldri overskride vanlige tabelladninger for moderne svartkrutt. 
 

o Tenningssvikt: Skytteren må holde våpenet rettet mot skiva i minst 10 sekunder.  
Deretter må løpet holdes rettet mot skive der det er mulig, og aldri mot andre 
skyttere eller tilskuere. 

 
o Dersom det oppstår unormale situasjoner eller funksjonsfeil som ikke 

umiddelbart kan ordnes av skytteren selv, må han melde fra til standplassleder 
før han foretar seg noe mer. 

 
o Flintlås- og luntelåskonkurranser: Beskyttelse mot gnist fra fengpannen skal 

monteres mellom skytterne. 
 
o Luntelås:  

• Den tente enden av lunta må oppbevares i sikkerhetseske under ladning.  
• Lunta må festes forsvarlig under skyting, slik at den ikke løsner. 

 
o Tilskuere må oppholde seg bak skytterne, og de må være stille mens skyting 

foregår. Ingen andre enn banepersonell har tillatelse til å snakke med skytterne i 
løpet av den halvtimen skytingen foregår, da kun om sikkerhetsmessige saker. 
 

o Ved uregelmessigheter med ladning (kule uten kruttladning, to kuler osv.) skal 
skytteren skal hente tillatelse fra standplassleder før våpenet tømmes. 
 

o Hver skytter er selv ansvarlig for at hans våpen og utstyr er i god stand. 
 

o Ladning av revolvere: MLAIC: Det er påbudt å forsegle kamrene med fett etter 
at kulene er satt i. 
• Norske stevner: Fettet filtforladning mellom krutt og kule kan erstatte fett foran 

kulen. 
 

o Lyd og vibrasjon på mobiltelefoner skal være slått av under skyting. 
 
 
Brudd på disse reglene kan medføre sanksjoner. 
I første omgang tilsnakk av banepersonell for korreksjon, gjentatte brudd kan 
medføre trekk i poeng og i grove tilfeller bortvisning fra standplass. 
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