
 
 

 

 

 



FORORD 

Samtlige brukere av BLÆSA skytefelt plikter å gjøre seg kjent med 
hovedinstruks og den enkelte baneinstruks. 

Revidert 2012 – Nedre Blæsa Skyteforening 
 
 
 

HOVED INSTRUKS FOR BLAESA SKYTEFELT 

Eiendomsforhold - administration: 

1. Grunnen eies av Løvenskiold.  
2. Avtalen om feltet er inngatt og det er opprettet leie kontrakt mellom grunneier og Nedre 

Blæsa Skyteforening. 
3. Nedre Blæsa Skyteforening er ansvarlig for administrasjonen av feltet. 

Varsling - annonsering; 

1. Tavle med kart som angir farlig omrade er satt opp ved bom pa veien til Blaesa skytefelt. 
2. Pa skytefeltet er det satt opp flaggstang. Flagg heises 15 min. f0r skyting begynner. 

Administrasjon av feltet; 

1. For bruk av feltet utenom oppsatte terminliser skal det avtales med omradets 
skytefelt ansvarlig. 

2.   Skyting utenom oppmerkede baner skal avtales med omradets skytefelt ansvarlig. 

Plikter for ansvarlig skvteleder: 

1.   Kjenne til sikkerhetsregler/instruks for skytefeltet. 
2.   Etter skyting, rydde og ta ned flagg, lase bom i lukket stilling ved innkjøring 

til skytefeltet. 

Sanitetetsplan: 

1.   Ved skyting pa flere baner samtidig skal det pa hver standplassen vasre en sanitetsveske 
Nr: 1 eller større + en båre med ulltepper. 

2.   Det skal altid være et transportmiddel tilstede. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANITETSPLAN  FOR  BLÆSA  SKYTEFELT 

Følgende sanitetsutstyr SKAL være tilstede : 

- På standplass: Sanitetsveske nr. 1 og båre m/ulltepper 
- På standplass: Egnet kjøretøy til transport av sårede. Ved skarpskyting pa flere baner 

samtidig, er det tilstrekkelig med ett kjøretøy sentralt plassert. 
På skoleskytebanen, så er parkeringsplassen rett bak 100 m standplass forbeholdt  sanitetskjøretøy. 

SKYTELEDER SKAL: -    Sørge for at skaden ikke forverres. 

-    Sørge for at tilskadekomne gis førstehjelp straks. 

Sørge for transport til lege evtsykehus, eventuelt 

Varsle ambulanse på telefon 113 

-    Den tilskadekomne skal bringes til. 

-    TELEMARK SENTRAL SYKEHUS.  

Lege / evt sykehus varsles pa TLF: 113 

-     Ambulanse:    113 

Sperre av ulykkesstedet,sikre materiell 

-    Notere ned navn pa vitner 



BANE A - RESERVEBANE 

Generelt; 

1.   Banen har en standplass med skyteavstander 100 meter. Banens kapasitet er 6 
mann. Skyteleder skal være kjent med innholdet av hovedinstruksen for Blæsa 
Øvingsomrade/skytefelt. 

Målarrangementer; 

2.   Pa banen anvendes faste figurer/skiver som festes i stativet/stativfestene.  

Muligheter; 

3. Førstegangs og presisjonskyting, Felt, IHT banens kapasitet og 

sikkerhetsbegrensninger 

Begrensninger; 

4.   Det er ikke tillatt a skyte automatisk ild.  

 

Sikkerhetstiltak: 

5.   a. Rødt signal heises pa feltets flaggstang 15 min. før skyting starter. 

6.  b. Sanitet  

 

 

  

 

 

 

 

 



BANE B - SKOLESKYTEBANE 

Generelt: 

      Banen har en standplass med skyteavstand 200 meter. Banens kapasitet er 30 
vanlige skiver. 
Skyteleder skal vsere kjent med innholdet av hovedinstruksen for Blæsa 
Øvingsomrade/skytefelt. 

Muligheter; 

Presisjonsskyting, øvelsesskykting iht banens kapasiterer og begrensninger.  

Begrensninger; 

3.a. Nar skyting pa bane B og C foregar samtidig skal anvisning styres av skyteleder bane 
B.  

b. Ved anvisning skal personell alltid ga via bane A.  

c. Det er ikke tillatt a skyte automatisk ild pa banen. 

Sikkerhetstiltak; 

4.   a.   Rødt signal heises pa feltets flaggstang 15 min. før skyting 
starter,  

b.   Sanitet 

c. Nar skyting pågår skal veien sperres fysisk med skytebukker 
merket "skyting pagar" i siste sving før veien opp til standplassen, 
og på veien mellom bane B og C. 

Spesielle bestemmelser: 

5. Nar skyting pågår samtidig pa bane B og C, skal fast samband mellom 
skytelederne etableres, jfr. Pkt. 3a og 3b ovenfor. 

 

 

 

 

 

  

 

 



BANE C - SKOLESKYTEBANE 

Generelt: 

1.   Banen bar en standplass med skyteavstand 200 til 300 meter. Banens kapasitet er 
24 vanlige skiver. 
Skyteleder skal vasre kjent med innholdet av hovedinstruksen for Blsesa 
0vingsomrade/skytefelt. 

Muligheter: 

 Presisjonsskyting, øvelsesskykting iht banens kapasiterer og begrensninger. 

Begrensninger; 

3 a. Nar skyting pa bane B og C foregar samtidig skal anvisning styres av skyteleder bane 
B.  

b. Ved anvisning skal personell alltid ga via bane A.  

c. Det er ikke tillatt a skyte automatisk ild pa banen.  

d. . Skivene plasseres mellom vannkant og fjellveg. 

Sikkerhetstiltak: 

4.   a.Rødt signal heises pa feltets flaggstang 15 min. før skyting 
starter. b.Sanitet  

Spesielle bestemmelser: 

5. Nar skyting pågår samtidig på bane B og C, skal fast samband mellom skytelederne 
etableres, jfr. Pkt. 3a ovenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



BANE D - SKOLESKYTEBANE 

Generelt: 

1.   Banen har EN standplass med skyteavstand 25 til 100 meter.. Fra standplass 100 
meter kan det kun skytes med 5 vapen om gangen. Skyteleder skal være kjent med 
innholdet av hovedinstruksen for Blæsa Øvingsomrade/skytefelt. 

Målarrangementer; 

2.   Det anvendes skiver/figurer og opptrekksmal som plasseres innenfor banens 
begrensinger. 

Muligheter:  

Presisjonsskyting, øvelsesskykting, felt, iht banens kapasiterer og begrensninger.  

Begrensninger: 

I henhold til sikkerhetsmerker  

Det er ikke tillatt å skyte automatisk ild 

Sikkerhetstiltak: 

5.   a.Rødt signal heises på feltets flaggstang 15 min.før skyting starter.  

b. Sanitet  
 

Spesielle bestemmelser; 

6.   Når skyting pågår fra 100 meter standplass, skal ingen oppholde seg i hytta, eller på 

området rundt hytta. Dersom det skytes fra avstander slik at hytta er mellom standplass 

og skivemateriell, så skal ingen oppholde seg i hytta, eller på området rundt hytta. På 

kortholdsbaner i området rundt toalettet, så skal oppsatte sikkerhetsbegrensninger følges 


