
• Simulert høyde v/ Øyvind Sandbakk og Morten Djupvik

• Smittevern v/ Vegar Rolfsrud 

• Trenerattest v/ Varja Solt

• Skiskytterskolen v/ Varja Solt

• Politiattest v/ Jens Schjerven

• Våpenregelverk v/ Vegar Rolfsrud



Vi har en egen koronaveileder for trening og arrangement, ligger 

på hjemmesiden vår

Vi minner om å følge retningslinjer fra nasjonale og lokale 

helsemyndigheter. Og at klubbene oppdaterer seg på 

koronaveilederen til NSSF.  

Ved påvist smitte er det prosedyrer på det man kan lese om i 

veilederen og husk hvis det er påvist smitte, skal dette 

rapporteres til egen klubb og klubb rapporterer det videre til 

NSSF for statistiske formål.

Ved bekreftet smitte eller mistanke om smitte på funksjonærer 

eller andre oppdragsgivere ifm et arrangement, skal arrangøren 

varsles omgående. Arrangøren holde NSSF og lokale 

helsemyndigheter løpende oppdatert. 

https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/koronaveileder/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTOpXIQRDUOIqBB3Ie97ZjvJmCSZu41Ejtnwj-9Bn8xUMFVWOEtTMkpHR0NQMlJYOUpTSlBYWkNEUyQlQCN0PWcu




•Nettkurs for alle trenere, tar 10-20 
min å gjennomføre

• Felles grunnforståelse og 
forventningsavklaring på hva som 
kreves for å være trener i norsk 
idrett

• To versjoner – én for trenere i 
barneidretten og én for trenere i 
ungdomsidretten.

•Gir klubbene oversikt over egne 
trenere og status på politiattest

•Blir obligatorisk



•En enkel og digital gjennomgang av 
de viktigste oppgavene til trenere i 
norsk idrett

•Kompetansen synlig på din idretts-
CV

•Treneren får tilgang til fagstoff og 
tips fra noen av Norges beste 
trenere og utøvere



•Trenerutvikling – få enda bedre trenere!

•Gir klubbene oversikt over egne trenere, hvilke trenere som har fullført 
Trenerattesten og fremvist politiattest.



https://www.idrettsforbundet.no/digital/trenerattest/
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Politiattest

Norsk idretts visjon:

Idrettsglede for alle!



•2009: Krav om politiattest for de med ansvar 
for barn eller personer med utviklingshemming

•2010: Nye reviderte retningslinjer mot seksuell 
trakassering og overgrep i idretten

•2011: Egen dedikert stillingsressurs i 
sekretariatet i NIF

•2013: Fem filmer til bruk i forebygging

•2017: Veileder for håndtering av saker som 
gjelder seksuell trakassering og overgrep

•2021: «Etisk og trygg idrett» med bl.a. Etiske 
leveregler
Rapport Etisk og trygg idrett

•Politiattesten er innført for å bidra til at tillits- og 
ansvarsoppgaver kun utføres av skikkede 
personer, gjennom at personer som kan 
utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig 
innflytelse forhindres fra å påta seg slike 
oppdrag.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/filmer-til-opplaring/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/vil-du-rapportere-overgrep/
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/ab34d93ae00748d28eb2687be36add76/rapport_nif_etisk-og-trygg-idrett_2021.pdf
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• NIF krever (i lovnorm for idrettslag) at alle 
styrer i idrettslag som organiserer aktivitet for 
mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming, skal oppnevne en 
ansvarlig for politiattestordningen.

• Idrettslaget må avgjøre hvilke 
funksjoner/oppgaver som krever politiattest. Er 
det tvil om det skal innhentes politiattest skal 
idrettskretsen kontaktes.

• Det er hovedstyret i idrettslaget som har 
ansvaret for politiattestordningen.

• Hovedstyret skal utnevne en 
politiattestansvarlig og en vara gjennom et 
styrevedtak slik at det til enhver tid kan 
dokumenteres hvem som har og har hatt dette 
ansvaret.



• Alle ansatte og frivillige over 15 år som skal utføre oppgaver som innebærer et 
tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming, skal fremvise politiattest. 

• Til å utføre en oppgave regnes både ansatte, engasjerte, oppnevnte og frivillige 
personer uavhengig om de får lønn eller ikke.

– Det er heller ikke interessant om vedkommende som skal utføre 
oppgaven, er medlem av idrettslaget eller ikke. 

– Det avgjørende er om oppgaven utføres i idrettslaget eller på vegne av 
idrettslaget, eller i forbindelse med aktivitet/idrett organisert eller lagt til rette 
av idrettslaget.

• Når det søkes for personer mellom 15-18 år skal søknaden vedlegges fullmakt fra 
foresatte.



• Politiattestansvarlig skal fylle ut skjemaet 
til høyre, og sende dette til de personene 
som skal fremvise attest sammen med 
link til NIF sin informasjonsside om 
politiattestordningen.
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

• Politiattestansvarlig skal lage et godt 
system for registrering og oppfølging av 
ordningen. Som et minstekrav for 
oppfølging av ordningen skal 
politiattestansvarlig lagre opplysninger 
om:

- hvem som har blitt avkrevd 
politiattest med 

kontaktinformasjon, for hvilke 
oppgaver/funksjoner, og dato for 

når dette ble avkrevd
- dato for fremvisning

• Politiattestansvarlig kan bruke 
klubbadmin til å huke av for forevist 
attest.

• For fleridrettslag: Legge til 
politiattestansvarlig i alle særgrupper på 
klubbadmin.

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/


• Det er enkelt å søke politiattest på nett
- innlogging bankid
- Velg kategori: Frivillige organisasjoner
- Velg formål: Frivillige organisasjoner
- Legg ved bekreftelse på formål fra 
organisasjonen.

• Personer under 18 år kan ikke søke 
elektronisk, og må sende søknaden per 
post, enten på bokmål eller nynorsk. 

Søknaden sendes til: 
Politiets enhet for vandelskontroll og 
politiattester, Postboks 113, 
9951 Vardø
Eller e-post til: politiattest@politiet.no

• Etter at politiet har behandlet søknaden, 
blir attesten sendt til søkeren selv. Når 
politiattesten er mottatt, skal denne 
fremvises for politiattestansvarlig i 
idrettslaget. Selve attesten beholdes av 
søkeren.

• Dersom det er anmerkninger knyttet til 
attesten, eller attesten ikke er fremvist, er det 
ikke anledning til å la vedkommende utføre 
oppgaver som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller 
mennesker med utviklingshemming.
Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra 
dette.

https://attest.politi.no/
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/klubbguiden/politiattest/soknadbm.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/klubbguiden/politiattest/soknadskjema-politiattestnyn.pdf
mailto:politiattest@politiet.no


Ved generelle spørsmål om ordningen, kontakt idrettskretsen i eget fylke.

Ved spørsmål knyttet til spesifikke saker, kontakt:
Per Tøien, e-post: per.toien@idrettsforbundet.no
Håvard Øvregård, e-post: havard.ovregard@idrettsforbundet.no
Tlf. NIF: 21029000

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/


Bakgrunnen for nytt våpenregelverk

Norge må følge nye våpendirektiv fra EU som en følge av 

Schengen-samarbeidet, og nytt våpenregelverk ble vedtatt i 

Stortinget mai 2021 og trådte i kraft fra 1. juni 2021.

Våpenregelverk er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet 

og det er Politidirektoratet som følger opp utforming og 

presiseringer av våpenlov og våpenforskrift.

Våpenlov Våpenforskrift

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-04-20-7?q=v%C3%A5penlov
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-05-07-1452?q=Forskrift%20om%20v%C3%A5pen,%20skytev%C3%A5pen,%20v%C3%A5pendelar


Viktig å gå igjennom sikkerhetsreglene 

med jevne mellomrom. 

Vi har alle et ansvar for å ivareta den 

gode våpenkulturen vi har i skiskyting.

Husk at det er den som eier eller låner et 

våpen sitt ansvar til å sette seg inn i til 

en hver tid gjeldende våpenregelverk. 



Alle klubber skal gå igjennom 

sikkerhetsbestemmelsene med sine 

medlemmer. 

Klubben må derfor ha dette skjemaet 

tilgjengelig ved oppstart av ny sesong. Nye 

utøvere og foresatte må signere dette 

skjemaet.

Klubben skal oppbevare signerte skjemaer

Egenerklæring for sikkerhetsbestemmelser

https://skiskyting.no/wp-content/uploads/2021/08/Egenerklaering-for-sikkerhetsbestemmelser.pdf


Et av hovedprinsippet med ny våpenlov er å hindre ulovlig våpenbruk ved 

å ha en god kontroll på om søker eller eier av våpen oppfyller krava til 

personlige egenskaper. 

Det er nå politiet sitt ansvar å vurdere om du er skikket til å låne et våpen 

eller ikke (før var det klubben sitt ansvar)

Politiet har nå fått hjemmel til å kalle inn personer til intervju for å avklare 

om vedkommende oppfyller kravene til personlige egenskap. Blir mest 

brukt i tvilstilfeller.



NSSF har hatt møter med andre skytterorganisasjoner, samt møter og høringsuttalelser 

til Politidirektoratet (POD).

Behandlingstiden fra politiet på søknader om lån eller erverv av våpen er opptil 7 

måneder. Politidirektoratet har sagt at de skal forsøke å omprioritere sine ressurser for å 

få ned behandlingstida.

Overgangsordning fra 1. juni – 1. september 2021.

Vi skytterorganisasjonene sendte et felles brev 2. juli 2021 til Politidirektoratet at 

overgangsordningen må forlenges til 31. mai 2022. 

Vi sendte det samme brevet til Justis- og beredskapsdepartementet 23. august 2021. 

Vi fikk svar fra departementet 9. sept:

Justis- og beredskapsdepartementet vil forlenge overgangsperioden, som løp ut 1. september i 
år for den gruppen som pr. 1. juni allerede hadde lånt skytevåpen eller våpendeler og som også 
hadde innrettet seg etter lovendringen og overgangsregelen ved å søke om løye innen 1. 
september. Det er ikke utover dette hjemmel i loven til å gi forskriftsbestemte 
overgangsbestemmelser som utsetter ikrafttredelsen av kravet til løyve for lån nå.



Følgende regler gjelder for utlån av våpen fra klubb eller person (våpeneier) og til 

annen person: 

Långiver (våpeneier) skal før utlån forvisse seg om at låntaker oppfyller kravene i 

punkt 1 eller 2 nedenfor til skikkethet. 

1. Låntaker har våpenkort for tilsvarende våpen fra før - gjelder som godkjenning for 

lån av våpen 

2. Låntaker som ikke har våpenkort fra før må søke politiet om-, og ha fått tillatelse, 

til å låne våpen. 



Det gjelder for alle de som ikke har våpenkort på tilsvarende våpen.

Det betyr:

Det spiller ingen rolle om du har lånt våpenet av klubben før eller etter 1. juni 2021. 

Hvis du ikke har våpenkort på tilsvarende våpen, så må du søke politiet.

Klubben som har lånt ut våpen til personer som ikke har våpenkort på tilsvarende 

våpen, eller søkt og fått tillatelse av politiet til å låne våpen, må sørge for at våpnene 

blir levert tilbake til klubben.

I praksis må da klubbene ta ut og inn våpen pr trening, og privatpersoner kan ikke ta 

med våpen hjem før de har våpenkort eller tillatelse til å låne våpen fra politiet.



2. Låntaker som ikke har våpenkort fra før må søke politiet om-, og ha fått tillatelse, til å låne våpen. 

Søknadsskjema for lån av våpen til politiet

For at søknaden skal være gyldig må følgende være oppfylt og dokumentert i søknad: 

a. Gjennomført sikkerhetsopplæring: Innføringskurs (Skiskytterskole for foresatte) 

b. Tilfredsstille krav til aktivitet med minimum 6 organiserte treninger/konkurranser. 

c. Være medlem i en skiskytterklubb (legg ved dokumentasjon av dette)

Skjema for bekreftelse av medlemskap fra skiskytterklubben hvis klubben ikke har noe annen       

dokumentasjon. 

Det er også andre krav til søknaden og kravene finner du til en hver tid oppdatert på politiet.no. Pr dags 

dato må du i tillegg til punkt a-c legge ved dokumentasjon i pkt d og e. 

d. Legge ved kopi av legitimasjon som førerkort, pass eller bankkort med bilde

e. Legge ved en bekreftelse at skiskytterklubben din er medlem av Norges Skiskytterforbund

(dette får du av lederen i din klubb)

https://skiskyting.no/wp-content/uploads/2021/08/Soknad-om-lan-av-vapen-002.pdf
https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/vapen/tilleggsskjema---uttalelse-fra-skytterlag-skytterklubb.pdf


Utlånskontrakten skal alltid være i lag med 

våpenet du har lånt. Det er ditt «våpenkort»

Nytt: Det er ikke maksimal utlånstid lenger, 

men låneperioden må tidfestes. Vi 

anbefaler maks 1 sesong og frem til 30. 

april hvert år, slik at det følger pr sesong.

Klubbene skal oppbevare utlånskontrakten 

i minst 3 år etter at våpenet er levert inn.  

Utlånskontrakt

https://skiskyting.no/wp-content/uploads/2021/08/Utla%CC%8Anskontrakt-for-skiskytterva%CC%8Apen-20210810.pdf


Mye av det vi skal snakke om nå står i våpenforskrift §6 

og er nødvendigvis ikke nytt, men viktig at dere har 

kjennskap til. 



FOR PRIVATPERSONER

Våpenet skal oppbevares i et godkjent våpenskap.

FG-520, SSF 3492, EN 1143, NS 5089, INSTA 610 eller 

skap med høyere sikkerhet (våpenforskrift §6-1)

Det er likevel tilstrekkelig å oppbevare en vital våpendel 

(sluttstykke for vår del) i våpenskap, i stedet for selve 

salongrifla.

Våpenskapet med egenvekt mindre enn 150 kg skal 

forankres i gulv eller vegg. Se instruks fra skapleverandør



FOR PRIVATPERSONER (og studenter)

Varig opphold utenom folkeregistrert adresse

For skiskyting gjelder dette mest for de som flytter 

hjemmefra og til hybel/leilighet ifm skolegang på 

videregående skole / høyskole hvor du har varig opphold.

Skytevåpen eller ammunisjon kan oppbevares andre 

bostedsadresser enn den folkeregistrerte adressen. I slike 

tilfeller må den som våpenet er registrert på, melde i fra til 

politiet minst tre uker før. 



FOR PRIVATPERSONER

Midlertidig oppbevaring av våpen

Når vi er på skiskytterkonkurranser er det definert som 

«mellombels oppvaring» §6-8, f.eks hvis du bor på hotell, 

er på hytta eller lignende.

I slike tilfeller trenger du ikke melde inn til politiet, dette er 

av kortere varighet og regnes ikke som varig opphold. 

NYTT: Det er ikke krav til at en vital del eller ammunisjon 

må tas med så lenge det er godt gjemt og låst inn.



FOR PRIVATPERSONER

I samme husstand kan det oppbevares

1) Inntil 10 000 ferdigladde patroner til ett- eller 

tohåndsvåpen, eller…

2) Inntil 15 000 ferdigladde patroner når minst 5000 av 

disse patronene enten er i kaliber .22 Long Rifle eller 

.Short Rifle. §6-3

Det er ikke lov å oppbevare ammunisjon i ubebodd hytte, 

hus eller lignende. 



FOR PRIVATPERSONER

I godkjente våpenskap, som ikke er særskilt godkjent for 

oppbevaring av ammunisjon, kan det oppbevares inntil 

2000 ferdigladde patroner. Det finnes unntak, sjekk ditt 

eget våpenskap for mer informasjon.

Hvis du har MER enn 2000 skudd i boligen din, så må 

dette oppbevares nedlåst i et eget skap, skuff eller annen 

låsbar innretning og være adskilt fra våpenet. 



FOR PRIVATPERSONER

Krava til transport er også forenkla

Det er ikke krav til å ta med vital våpendel (sluttstykket) til 

skytevåpenet om våpenet er pakka og skjult i låst 

motorvogn. 

Ved krav til sending av våpen skal skytevåpen enten være 

sikra slik at det ikke kan brukes eller vital våpendel skal 

sendes i egen forsendelse.

Skytevåpen og ammunisjon skal ikke sendes i samme 

sending.



FOR ORGANISASJONER §6-4

Våpenet skal oppbevares i et godkjent våpenskap.

FG-520, SSF 3492, EN 1143, NS 5089, INSTA 610 eller skap 

med høyere sikkerhet (våpenforskrift §6-1)

Stedet våpen og ammunisjon skal oppbevares i lokale som er 

bemanna på hverdager eller bebodd. I de tilfeller det ikke skjer 

kan politiet gi fritak når ytterdør til oppbevaringsstedet er sikra 

med FG-godkjent dør og lås, samt en FG-godkjent alarm med 

overføring til døgnbemanna alarmsentral. Må ha godkjennelse 

fra Politiet. 

Politiet kan gi fritak på punktet ovenfor – ta kontakt med politiet



FOR ORGANISASJONER

Ammunisjon må lagres i nedlåste skap og hvis det er mer 

enn 15 000 skudd i lokalet, må klubben ta kontakt med det 

lokale brannvesenet for å søke om tillatelse. Husk også at 

dere må melde i fra til politiet.

Politidirektorat har uttalt i juni at de vil komme med en 

presisering av oppbevaring av ammunisjon til 

organisasjoner.

Det er Brann- og eksplosjonsvernloven som gjelder ved 

oppbevaring av større mengder ammunisjon. 



Etter § 5-2 videreføres ordningen med klubbvåpen. 

Politiet kan gi skiskytterklubbene løyve til erverv av 

skytevåpen og våpendeler som er godkjent av NSSF 

(tilsvarende for andre organisasjoner). Det kan gis løyve 

for det antall som dekker lagets behov for opplæring og 

andre skyteaktiviteter.

I tillegg kan erverve skytevåpen til utlån for sine 

medlemmer. Kravet er at antallet står i rimelig forhold til 

antall betalende medlemmer og aktivitet i laget.



Etter våpenlova §31 skal politiet tilbakekalle våpenløyve 

ved brudd på personlig egenskaper. 

Politiet kan tilbakekalle våpenløyve når våpeneier ikke 

lenger har behov eller annen rimelig grunn til å ha 

skytevåpen

Tilbakekalling grunnet brudd på personlige egenskaper 

skal prioriteres av politiet. 



Etter våpenforskrifta skal politiet tar seg av alle type saken 

som første instans. 

Politidirektoratet er klageinstans. 

I slike tilfeller, ta gjerne kontakt med NSSF for bistand



Våpenregelverk – veileder

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer info på veilederen,

ta kontakt med Vegar Rolfsrud

vegar@skiskyting.no eller mobil 976 93 662

https://skiskyting.no/norges-skiskytterforbund/lover-og-regler/sikkerhetsbestemmelser-og-vapenregler/
mailto:vegar@skiskyting.no



