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NORGES METALLSILHUETTFORUNDS
21. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Dato og tid: Lørdag 3. mars 2018 kl. 15:00
Sted: Lillestrøm og Omegns Pistolklubb klubblokale i Skedsmohallen, Lillestrøm.

PROTOKOLL
Åpning:
President Mathis Kåsastul åpnet generalforsamlingen kl. 15:00 og ønsket velkommen.
Møtet ble innledet ved at visepresident Jostein Hassel redegjorde for status i forbindelse med ny
våpenlov.
1) Godkjenning av generalforsamling og dagsorden.
Dagsorden ble enstemmig vedtatt med 3 nye forslag fra styret inn under innkommende forslag.
2) Valg av møteleder og referent, samt to til å undertegne protokoll.
Møteleder: Steffen Tretvoll
Referent: Bjørn Gjerstad
Protokollsignering: Kim Inge Haugen og Trond Åsly
3) Godkjenning av fremmøtte delegater.
28 delegater enstemmig godkjent.
4) Årsberetning 2017.
Visepresidenten leste opp årsberetning, som ble enstemmig godkjent med noen få kosmetiske endringer.
5) Regnskap 2017.
Revisor leste revisors beretning og kasserer gjennomgikk regnskap. Regnskapet ble godkjent, og styret
innrømmes ansvarsfrihet.
6) Fastsetting av kontingent 2019.
Ny kontingent: Det ble enstemmig vedtatt å beholde kontingenten på kr 250.

7) Innkomne saker og forslag.
Forslag 1:

Fra styret:
Reisestøtte for stevner utenfor Norge.
Nåværende ordning med reisestøtte avvikles og erstattes med følgende:
Del 1: NMF dekker startkontingenten for individuelle starter og lagstarter som er meldt
på innen fristen for endelig påmelding. Generalforsamlingen fastsetter budsjettramme for
dette hvert år. Enstemmig vedtatt.
Del 2: NMF dekker banketten for alle som representerer Norge.
Vedtatt med 27 for og 1 imot.
Del 3: De år VM arrangeres utenfor Europa avgjør Generalforsamlingen i hvert enkelt
tilfelle om det skal bevilges reisestøtte utover det som er nevnt over. Enstemmig vedtatt.
Forslag 2: Fra styret:
Startlisens og stevneavgift.
Nåværende ordning med innkreving av kr 7,50 pr. start avvikles fra og med 2018.
Utestående beløp for 2015, 2016 og 2017 innkreves.
Enstemmig vedtatt.
Forslag 3: Fra styret:
Deltakerlotteri.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Det vises til listeførers detaljerte beskrivelse.
Forslag 4: Fra Fredø MS:
Nytt punkt under §3 i NMFs lov.
Forslaget falt med 15 stemmer mot, 10 for og 3 blanke stemmer.
Forslag 5: Fra Fredø MS:
Tilføyelse i §8.2 i NMFs lov.
Forslaget falt enstemmig.
Forslag 6: Fra Bivrost SSK:
Medlemmer som ikke har myndighetenes tillatelse til å inneha våpen.
Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende tekst: Når det gjelder utlån,
foreslår styret at denne problemstillingen avventes til etter at ny våpenlov er klar. Av
hensyn til skyttersportens anseelse, foreslår styret at tillitsvalgte fristilles fra sine verv
dersom de er i en situasjon at dette er aktuelt
Forslag 7: Fra Bivrost SSK:
Inhabilitet.
Styrets innstilling ble vedtatt med følgende tekst: Styret foreslår at inhabilitet flettes inn i
arbeidet til det nedsatte lov- og regel-utvalget, og legges frem for neste
Generalforsamling. Styret foreslår at Steffen Tretvoll innlemmes i denne
komiteen/arbeidsutvalget.

8) Budsjett 2018.
Kasserer gjennomgikk forslag til budsjett for 2018, som med noen justeringer til kr 15.000 i underskudd
ble enstemmig ble vedtatt.
9) Fastsettelse av kategorier for CUP 2018.
Vedtak: Fin Produksjon som produksjons-Cup og alle revolverøvelsene i revolver-Cup.
10) Premiering av CUP-vinnere, og utdeling av hedersbevisninger.
Vinnerne for Cup ble lest opp og applaudert.
Trekningen av 2500,- i revolvercup ble vunnet av Mathis Kåsastul, med Per Olaf Tjelflaat på andreplass
med 3-liters trøstepremie.
11)Valg.
Følgende valg ble vedtatt:
President:
Visepresident
Sekretær
Kasserer
Styremedlem

Varamedlem 1
Varamedlem 2

Mathis Kåsastul
Gjenvalgt for 1 år
Jostein Hassel
Ikke på valg, 1 år igjen
Bjørn Gjerstad
Gjenvalgt for 2 år
Kurth-Selmer Paulsen
Ikke på valg, 1 år igjen
Sandra Ingeborg Olsen Barikmo
ble valgt for 2 år med 14 stemmer
mot valgkomiteens kandidat Gunnar Torsdalen som fikk 11 stemmer.
2 blanke stemmer. 1 delegat hadde dratt.
Klas Askildt
Ikke på valg, 1 år igjen
Nikolay Mustaparta
ble valgt for 2 år med 15 stemmer mot
valgkomiteens kandidat Knut Mosand med 11 stemmer. 1 blank.

Revisor
Vararevisor

Steffen Tretvoll
Egil Helgheim

Gjenvalgt for 1 år
Valgt for 1 år

Valgkomité

Sigbjørn Bredesen
Kim Inge Haugen
Jan Ragnar Setsaas

Gjenvalgt for 1 år
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år

Møtet ble avsluttet kl. 17:10

Signatur

_______________
Kim Inge Haugen

______________
Trond Aasly

Årsberettning for 2017

Styret har i 2017 bestått av:
President:

Mathis Kåsastul

Visepresident:

Jostein Hassel

Styremedlem:

Bjørn Gjerstad

Kasserer:

Kurth-Selmer Paulsen

Styremedlem:

Gunnar Torsdalen

Varemedlem:

Klas Askildt

Varamedlem:

Johnny Knutsen

Birger Glosimot har vært utenlandskontakt. Bjørn Gjerstad har vært forbundets sekretær. Steffen Tretvoll
har virket som revisor og Terje Brustad som vara revisor. Valgkomiteen har bestått av: Sigbjørn Bredesen,
Birger Glosimot og Lars Erik Høgstad
Nikolay Mustaparta representerer Norge som styremedlem i IMSSU.
NMFs representanter til våpenlovutvalget har vært Jostein Hassel, Bjørn Gjerstad
Ved årsskiftet hadde 424 medlemmer betalt sin kontingent for 2017 (mot 450 i 2016). Vi har ved årsskiftet
34 klubber med betalende medlemmer tilknyttet forbundet (mot 32 i 2016. Det er 429 personer som står
som medlemmer i forbundet (mot 450 i 2016).
Økonomisk sett; Det budsjetterte resultat var på -22 000,- Mens det realiserte resultatet var på -6 232,47.
Største differanse er i Rekruttering, Baneprosjekt, Merker/Cup-premier og Generaforsamling
Totalt ble det avholdt 15 approberte stevner i 2017 (mot 15 i 2016). Til sammen ble det skutt 411 starter på
de approberte stevnene og av norske skyttere i utlandet (mot 364 i 2016).
I 2017 arrangerte KMS NM i internasjonalepistoløvelser på Meheia. Det ble skutt 38 starter ESS arrangerte
NM Finrifle på Meheia med 17 starter og NM Grovrifle samme sted med 26 starter. LOP arrangerte NM
Luftpistol og NM Luftrifle med tilsammen 38 starter. Mathis Kåsastul, Kurth-Selmer Paulsen og Klas Askildt
representert Norge under EM i Tsjekkia.
Mathis Kåsastul satte Norsk rekord i Big Bore Pistol Aggregate med 138 treff og i Standing Pistol Aggregate
med 113 treff. Lars Erik Høgstad satte Norsk Rekord i Big Bore Rifle Hunter 200 meter med 20 treff. Nikolay
Mustaparta satte Norsk Rekord i Small Bore Rifle Light med 30 treff og i Small Bore Rifle Open Sight Silhuett
med 32 treff. Kåre Wesrergård satte Norsk rekord i Small Bore Rifle Open Sight Light med 33 treff og i Small
Bore Rifle Open Sight Aggregate med 62 treff. Kàtjà Ailin Mustaparta satte Norsk rekord i Small Bore Pistol
Junior Production med 4 treff. Irjan Magnus Mustaparta satte Norsk rekord i Small Bore Pistol Junior
Revolver med 12 treff.

Presidenten

Årsrapport Norges Metallsilhuettforbund 2017

Eiendeler
Konto
1920 Bank

Inngående Balanse Bevegelse Utgående balanse
95354,26
-6232,47
89121,79

Gjeld
Konto

Inngående Balanse Bevegelse Utgående balanse

Egenkapital
Konto
2050 Bank
Overskudd

Inngående Balanse Bevegelse Utgående balanse
95354,26
0
95354,26
0
-6232,47
-6232,47

Inntekter
Konto
3200 Kontingent medlemmer
3202 Stevneavgift
3203 Startlisens
3960 Andre inntekter
8040 Renteinntekter

Bevegelse
85180
952,5
1905
1660
109,52

Busjett i år Budsjett neste år
100000
105000
3000
1000
1500
2000
1000
100
100

Kostnader
Konto
Bevegelse
Busjett i år Budsjett neste år
4100 Baneprosjekt
-5702,58
10000
15000
4110 Støtte til Nordisk i Norge
0
5000
4130 Representasjon Nordisk
-15233,82
15000
4150 Representasjon EM/VM
-22480,24
20000
35000
4310 Medaljer og Gaver
0
1000
1200
4700 Merker, CUP-premier ol.
-6585,1
10000
6500
5190 Honorarer
-17000
15000
15000
5300 Møte-/Reise-Utgifter
0
9000
5000
5330 Generalforsamling
-1850
5000
2000
6005 Administrasjon
-4661
5000
4500
6800 Kontorrekvisita
-3048
4000
3000
6810 IT kostnader
-3105
4000
3000
6816 Silhuetten
-8000
10000
8000
6940 Porto
-7565
9000
7500
7101 Kontingent IMSSU
0
700
1400
7105 Kontingent AETSM
0
500
1000
7120 Rekruttering
0
5000
8000
7770 Bank- og kortgebyr
-808,75
1400
1000
7790 Andre kostnader
0
2000
2000

Resultat
Konto
Sum

Bevegelse
-6232,47

Busjett i år Budsjett neste år
-22000
-15000

Terminliste 2018 Metallsilhuett
Dato

Klubb

Bane

Aktivitet

Øvelse

Pris
Fra

Til

pr. start

Rabatt

06.04.2018 LOP

Skedsmohallen Trening Luftpistol Alle

18:00 20:00

0,-

nei

14.04.2018 LOP

Skedsmohallen Åpen

Luftpistol Alle

10:00 20:00

20,-

50,- for 3 starter

50,-

150,- for 4 starter

21.04.2018 NMK Meheia

Åpen

Pistol

10:00 18:00

22.04.2018 ESS

Meheia

Åpen

Finrifle Alle

10:00 18:00

05.05.2018 NMK Meheia

Åpen

Pistol

10:00 18:00

18-22.05.2018 BSSK Meheia

Nordisk Alle Internasjonale Øvelser

09:00 18:00

150,-

-50,- pr aggregat

02.06.2018 LOP

Meheia

Trening Pistol og Rifle

10:00 20:00

0,-

nei

03.06.2018 NPK

Meheia

Åpen

Pistol

10:00 18:00

100,-

Max 400,-

13-17.06.2018 NMK Meheia

NM

Pistol Internasjonale Øvelser

10:00 18:00

22-24.06.2018 BSSK Meheia

NM

Rifle Alle

10:00 18:00

100,-

-50,- pr aggregat

16-27.07.2018 SSG

WM

Alle Internasjonale Øvelser
18:00 20:00

0,-

nei

03.08.2018 LOP

Sippo Finland

Skedsmohallen Trening Luftpistol Alle

11.08.2018 NMK Meheia

Åpen

Pistol

10:00 18:00

12:08.2018 BSSK Meheia

Åpen

Pistol Alle

10:00 18:00

50,-

Max 250,-

01.09.2018 ESS

Meheia

Åpen

10:00 18:00

50,-

Max 250,-

02.09.2018 NPK

Meheia

Åpen

10:00 18:00

100,-

Max 400,-

07.09.2018 LOP

Skedsmohallen Trening Luftpistol Alle

18:00 20:00

0,-

nei

09.09.2018 LOP

Korpåsen

10:00 18:00

0,-

nei

23.09.2018 LOP

Skedsmohallen Åpen

Luftpistol Alle

10:00 18:00

20,-

50,- for 3 starter

Korpåsen

Luftrifle Alle

10:00 18:00

50,-

100,- for 3 starter

28-30.09.2018 LOP

Pistol

Trening Luftrifle Alle

NM

05.10.2018 LOP

Skedsmohallen Trening Luftpistol Alle

18:00 20:00

0,-

nei

21.10.2018 LOP

Skedsmohallen Åpen

Luftpistol Alle

10:00 18:00

20,-

50,- for 3 starter

02.11.2018 LOP

Skedsmohallen Trening Luftpistol Alle

18:00 20:00

0,-

nei

18:11.2018 LOP

Skedsmohallen Åpen

Luftpistol Alle

18:00 20:00

20,-

50,- for 3 starter

07.12.2018 LOP

Skedsmohallen Trening Luftpistol Alle

18:00 20:00

0,-

nei

Skedsmohallen NM

10:00 18:00

50,-

100,- for 3 starter

08-09.12.2018 LOP

Luftpistol Alle

INFO:

Metallsilhuett. Trening på
Meheia 02.06.2018

Fra

LOP MS-gruppa

Til

LOP Alle skyttere

LOP MS gruppa har i løpet av vinteren fått flere nye skyttere som har blitt aktive og
interesserte i sporten. LOP MS har som kjent kun mulighet til å tilby luftpistol og
luftrifleskyting på klubbens egne baner. LOP MS gruppa har derfor leid
metallsilhuettbanen på Meheia (mellom Kongsberg og Notodden) 02.06.2018. Vi
ønsker å gi våre nye, og gamle, skyttere en mulighet til å prøve ut metallsilhuett
med ildvåpen på riktige avstander og riktige figurer.
Det vil denne dagen også være åpent for at andre LOP medlemmer kan være med,
og vi ønsker derfor å gi den informasjon som vi antar er relevant.
Det er lagt opp til en felles treningsdag i regi av LOP, for alle som er intr. i å trene
metallsilhuett.
Det er en lørdag og flere av Norges beste metallsilhuettskyttere kommer til å være
tilstede som instruktører.
Vi tar med grill, så kan hver enkelt ta med egen grillmat til lunsj.
Vi tar med klubbvåpen, og endel eget i tillegg, slik at de som ønsker kan få en god
oversikt over våpen brukt i de forskjellige øvelsene.
Klubbvåpen kan denne dagen skytes inn og hver enkelt kan lage eget klikkskjema for
senere bruk.
For å være best mulig forberedt til denne dagen anbefaler vi alle intr. å komme på
en av våre luftpistoltreninger I forkant, for å lære: skytestillinger, skyteprosedyre og
generelt hvordan MS skyting foregår.
Våre gjenstående treninger dette halvår er: 6.april og 4.mai I Skedsmohallen.
Vi vil også benytte anledningen til å minne om siste luftpistolkonkurranse denne
våren avholdes i Skedsmohallen 14. April.
Notodden Pistilklubb MS gruppa arrangerer et MS pistolstevne 03.06.2018, (Dagen
etter LOPs treningsdag) det er da en meget god mulighet til å benytte sine nylig
ervervede kunnskaper.

Det vil være mulighet for å sette opp telt eller parkere campingvogn for dem som
ønsker å bli over fra lørdag til søndag. Det er toalettfasiliteter tilgjengelig.
Banens beliggenhet: Midtveis mellom Kongsberg og Notodden, langs E134
59.638324°
Nord 59° 38.2994416'
59° 38' 17.9665''

9.5080552°
Øst 9° 30.4833107'
9° 30' 28.99864''

Vi starter klokken 10:00 på Meheia lørdag 02.03.2018 Vi kan skyte så lenge det er
skytelys, dersom noen blir veldig ivrige.
Avstander vi skyter på:
Finpistol (22lr, 22short, 22Long): 25, 50, 75 og 100m (Veldig fin innskytingsmulighet
for feltskyttere)
Finrifle (22lr, 22short, 22Long): 40, 60, 7 og 100m (Veldig fin innskytingsmulighet for
minirifle)
Fieldpistol (sentertent patron med max hylselengde 35,64mm): 25, 50, 75 og 100m
(Veldig fin innskytingsmulighet for feltskyttere og DSSN pistolskyttere)
Grovpistol (sentertent patron): 50, 100, 150 og 200m
Grovrifle (sentertent patron minimum kulediameter 6mm): 100, 150, 200, 230 og
265m (ikke full grovrifleavstand så det er skalerte figurer)

Bivrost SSK
INVITES TO

NORDIC
CHAMPIONSHIPS
PISTOL and RIFLE 2018
DATE:

Friday 18.05.2018 – Tuesday 22.05.2018

PLACE:

Kongsberg metallic silhouette shooting range, Kongsberg (approximately 100 km
west of Oslo) along road E-18 to E-134, GPS: N 59.38.393 E 9.30.331

ENTRIES:

On the attached entry form per e-mail to the Match Director (see below) no later
than 05.05.2018. The start schedule will be sent to the contact person for each
country noted on the entry form.

NUMBER OF ENTRIES:

Each shooter may enter all categories if the time permits.

START TIME:

Friday – Monday 09:00 – 18:00. Tuesday 09:00-12:00
Shoot-offs on Tuesday 22.05.2018 start 13:00 or as soon as ready

AWARD CEREMONY:

After shoot-offs, Tuesday 22.05.2018

ENTRY FEES:

NOK 150,- per entry (NOK 50,- Discount for each aggregate),
NOK 200,- for each team. All fees are paid at the range before first entry.
Small Bore Rifle
S B Rifle Open Sight
Big Bore Rifle
Light
Light
Hunter
Silhuett
Silhuett
Silhuett
2 gun Aggregate
2 gun Aggregate
2 gun Aggregate

CATEGORIES:

Small Bore Pistol
Revolver
Conventional
Production
Unlimited
Standing
4 gun aggregate

Big Bore Pistol
Revolver
Conventional
Production
Unlimited
Standing
4 gun aggregate

Field Pistol
Production
Production Any Sight
2 gun Aggregate
4 gun Small bore Rifle
All Sight Aggregate
4 gun Standing Aggregate

TEAM

3 men teams in all Aggregates

NUMBER OF SHOTS:

40 + 5 sighting in shots. Shoot off will be 5 shots first round, then 5 shots.

GUN CHECK:

If necessary.

FOOD:

Self service kiosk at the range: hotdogs, sandwiches, soft drinks. Grill will be
available, bring your own barbecue food.

LODGING:

Hotels/hostels in Kongsberg and Notodden or camping at the range.

AWARDS:

NMF medals to the three overall winners in each category. 1st-3rd in each class
(Int, Master, A and B) will be awarded trophies if sufficient number of entries.

RESULTS:

Will be sent by mail to the contact person for each country

GENERAL:

IMSSU rules apply. Nordic Conventional Rules apply: Conventional must be shot
with a non-bolt action Production gun. Conventional class must be shot first if the
same gun is used for Production.

OTHER:

Shooters/spotters must help with setting targets. Some ground sheets are
available. Shooters must bring their own gun boxes for the range.

MATCH DIRECTOR:

Nikolay Mustaparta: nmustapa@yahoo.com

ALL NORDIC METALLIC SILHOUETTE SHOOTERS ARE VERY WELCOME!

INVITATION
13th IMSSU WORLD CHAMPIONSHIPS,
2018, SIPOO FINLAND
Se Følgende linker:

https://www.imssu2018.fi/?x118281=258059

https://www.imssu2018.fi/@Bin/264304/IMSSU2018+Bulletin+uppdated.pdf

https://www.imssu2018.fi/programme/

https://www.imssu2018.fi/sako-trophy/

https://www.imssu2018.fi/@Bin/264350/entryform+imssu2018_1.pdf
Merk av for:

My federation will pay my entry fee 0

Kopi av Final Entry Form sendes
Innen 30.05.2018

kasserer@metallsilhuett.no

NMF betaler startkontingentene.

https://www.imssu2018.fi/final-entry-form/team-entry/
Teammager vil sende denne sammen med oppgjør for startkontingenter

I Stortingets møte 8. mars 2018 ble det gjort følgende

vedtak til lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og
ammunisjon (våpenlova)
Kapittel 1 Lova sitt føremål og definisjonar
§ 1 Føremål
Føremålet med lova er å trygge samfunnet mot uønskte hendingar med våpen og å fremje ein trygg
våpenbruk.
§ 2 Definisjonar
I denne lova meiner ein med:
•
•

•
•

1. Våpen: reiskap eller innretning som er laga for bruk i kamp eller jakt, eller som er laga for
å likne på slike gjenstandar.
2. Skytevåpen: våpen eller andre innretningar som kan skyte ut, eller på annan måte sende ut
prosjektil, gass, signallys, stråling, rakettar, eld eller liknande, samt våpen som kan skyte
ammunisjon utan prosjektil. Skytevåpen som er deaktiverte etter § 27, og gjenstandar som
enkelt kan gjerast om til å skyte ut eller på annan måte sende ut prosjektil eller substansar
som nemnt i første punktum, vert også rekna for skytevåpen.
3. Våpendelar: gjenstandar som er laga for eller særskild tilpassa for bruk i skytevåpen.
4. Ammunisjon:
o a) patroner eller andre gjenstandar som er laga for å verte skotne i skytevåpen,
o b) drivmiddel, tennmiddel og prosjektil til gjenstandar som er nemnde i bokstav a,
o c) handgranat, bomber, rakettar, miner eller liknande gjenstandar, som er laga for å
detonere, deflagrere eller sende ut lys, gass, gift, røyk eller liknande.

Kapittel 2 Sakleg og stadleg verkeområde
§ 3 Sakleg verkeområde
Lova gjeld for våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon.
Lova gjeld likevel ikkje for våpen, skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som er bestemte for
eller som vert bruka i Forsvaret eller politiet si verksemd.
§ 4 Stadleg verkeområde
Lova gjeld for Noreg.
Lova gjeld for Svalbard, Jan Mayen og i dei norske bilanda, jf. lov 27. februar 1930 nr. 3 om
Bouvetøya, Peter I’s øy og Dronning Maud Land m.m. med dei avgrensingar som Kongen fastset
som følgje av dei stadlege forholda.

Kapittel 3 Skytevåpen, våpendelar og ammunisjon
§ 5 Løyve med vidare for skytevåpen
Den som vil erverve eller ha skytevåpen, må ha løyve frå politiet. Den som vil avhende skytevåpen,
må trygge at den som ervervar skytevåpenet, har løyve frå politiet til å kunne erverve gjenstanden.
Utanom dei tilfella som er nemnde i §§ 10, 12 eller 13, kan ikkje politiet gje løyve til å erverve, ha,
tilverke, importere eller omsette følgjande skytevåpen:
•
•
•
•
•

1. heilautomatiske skytevåpen,
2. skytevåpen som er kamuflerte som annan gjenstand,
3. halvautomatiske rifler som opphavleg er konstruerte for heilautomatisk funksjon eller for
militæret eller politiet,
4. skytevåpen som vanlegvis vert bruka som krigsvåpen,
5. andre skytevåpen enn dei som er nemnde i nummer 1 til 4, som saknar ein lovleg bruk,
eller som har særskilt farlege eigenskapar.

Kongen gjev forskrift om kva skytevåpen som ikkje er tillatne etter andre ledd nr. 5, unnatak frå
løyveplikta etter første ledd samt registreringsplikt for skytevåpen som er unnateke frå løyveplikta.
§ 6 Løyve med vidare for våpendelar
Den som vil erverve eller ha våpendelar som fastsett i medhald av tredje ledd, må ha løyve frå
politiet. Den som vil avhende løyvepliktige våpendelar, må trygge at den som ervervar gjenstanden,
har løyve frå politiet til å kunne erverve gjenstanden. Politiet kan berre gje løyve til erverv etter
første punktum når vedkomande har løyve til å ha skytevåpen som våpendelen kan brukast i.
Utanom dei tilfella som er nemnde i §§ 10, 12 eller 13, kan ikkje politiet gje løyve til å erverve, ha,
tilverke, importere eller omsette nærare bestemte våpendelar som saknar ein lovleg bruk eller som
gjev skytevåpen særskilt farlege eigenskapar.
Kongen gjev forskrift om kva våpendelar som er løyvepliktige etter første ledd, registreringsplikt
for våpendelar som ikkje er løyvepliktige, samt kva våpendelar som ikkje er tillatne etter andre
ledd.
§ 7 Løyve med vidare for ammunisjon
Den som vil erverve eller ha ammunisjon, må enten ha løyve til å ha og bruke skytevåpen som
ammunisjonen passar i, eller ha særskilt løyve frå politiet. Eit særskilt løyve til å erverve
ammunisjon etter første punktum skal, utanom dei tilfella som er nemnde i § 13, vere avgrensa til ei
nærare bestemt mengde og kan ikkje gjevast for lengre tid enn tre månader, med mindre noko anna
er fastsett i forskrift.
Den som vil avhende eller overlate ammunisjon, må tryggje at ervervar enten har løyve til å ha og
bruke skytevåpen som ammunisjonen passar i, eller har særskilt løyve til erverv frå politiet. Første
punktum gjeld ikkje for overlating til bruk i medhald av § 18 fjerde ledd. Det kan berre avhendast
eller overlatast ammunisjon i mengder som står i rimeleg forhold til det føremålet som grunngjev
ervervet.
Utanom dei tilfella som er nemnde i §§ 10 eller 13, kan ikkje politiet gje løyve til å erverve, ha,
tilverke, importere eller omsette følgjande ammunisjonstypar:

•
•
•

1. panserbrytande, brannstiftande og eksplosiv ammunisjon,
2. ammunisjon til pistol eller revolver med sentertenning som har prosjektil med
ekspanderande effekt, med unnatak for ammunisjon som vert bruka til sportsskyting,
3. andre ammunisjonstypar enn dei som er nemnde i nr. 1 og 2, når ammunisjonen enten
saknar ein lovleg bruk eller gjev skytevåpen særskilt farlege eigenskapar.

§ 8 Våpen som ikkje er skytevåpen
Utanom dei tilfella som er nemnde i § 10, er det ikkje tillate å erverve, ha, importere, tilverke eller
omsette nærare bestemte våpen som ikkje vert rekna for skytevåpen, som har eit stort
skadepotensial eller som saknar ein lovleg bruk.
§ 9 Ombygging av skytevåpen
Den som har løyvepliktige skytevåpen, kan ikkje gjere vesentlege endringar i skytevåpenet utan
etter løyve frå politiet.
§ 10 Fritak i særskilde tilfelle
Politiet kan gje løyve til å erverve, ha, importere, tilverke eller omsette gjenstandar som er nemnde i
eller i medhald av § 5 andre og tredje ledd, § 6 andre og tredje ledd, § 7 tredje ledd eller § 8 når det
ligg føre eit særskilt behov, og når omsynet til samfunnstryggleiken ikkje talar imot det.
Kapittel 4 Grunnlag for å kunne erverve og å ha skytevåpen, våpendelar og ammunisjon
§ 11 Erverv av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon til jakt
Personar som er innførte i Jegerregisteret, kan få løyve til å erverve og ha inntil åtte komplette
skytevåpen som er løyvepliktige etter § 5, samt løyvepliktige våpendelar og ammunisjon etter §§ 6
og 7 til jakt. Personar som kan dokumentere eit særskilt behov, kan likevel få løyve til å erverve og
ha meir enn åtte skytevåpen.
Politiet kan gje løyve etter første ledd til å erverve og ha rifler og hagler med enkeltskot eller
manuell omlading og halvautomatiske hagler som er tillatne i eller i medhald av § 5 andre og tredje
ledd. Politiet kan også gje løyve etter første ledd til erverv av halvautomatiske rifler som oppfyller
krava til konstruksjon og utforming som er fastsette i medhald av fjerde ledd. Dei skytevåpna som
er nemnde i første og andre punktum, må i tillegg oppfylle krava til jaktvåpen som er gjevne i eller i
medhald av viltloven § 20.
Politiet kan i særskilde tilfelle gje fritak frå kravet om innføring i Jegerregisteret og kravet til
våpentype etter andre ledd tredje punktum.
Kongen gjev forskrift om godkjenning av halvautomatiske rifler til jakt.
§ 12 Erverv av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon til sportsskyting
Personar som er medlemmer i godkjent skyttarorganisasjon, og som oppfyller krava til aktivitet og
opplæring som er gjevne i medhald av fjerde ledd nr. 1, kan få løyve til å erverve og ha
løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 og 7 til sportsskyting. Løyvet
gjeld berre for skytevåpen og våpendelar som kan brukast i skyttarorganisasjonen sine godkjente
skyteprogram, og i det talet som vert fastsett i medhald av fjerde ledd nr. 2.

Politiet kan gje løyve etter første ledd til å erverve og ha rifler eller hagler med enkeltskot eller
manuell omlading, halvautomatiske hagler, pistolar og revolverar som er tillatne i eller i medhald av
§ 5 andre og tredje ledd. Politiet kan også gje løyve til erverv av halvautomatiske rifler som
oppfyller krava til konstruksjon og utforming som er fastsette i medhald av fjerde ledd nr. 4.
Eit løyve etter andre ledd kan på vilkår som er fastsette i medhald av fjerde ledd nr. 1, også omfatte
halvautomatiske rifler som nemnt i § 5 andre ledd nr. 3 og nærare bestemte våpendelar som er
forbodne i medhald av § 6 tredje ledd.
Kongen gjev forskrift om:
•

•
•
•

1. krav til aktivitet og opplæring for erverv av løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og
ammunisjon etter §§ 5, 6 og 7, medrekna særskilde krav for erverv av skytevåpen og
våpendelar etter tredje ledd,
2. talet på løyvepliktige skytevåpen som kan ervervast til sportsskyting,
3. kva våpendelar som kan ervervast i medhald av tredje ledd,
4. godkjenning av halvautomatiske rifler til sportsskyting, medrekna godkjenning av
halvautomatiske rifler som nemnt i § 5 andre ledd nr. 3.

§ 13 Erverv av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon til samling
Personar som er medlemmer i godkjent våpensamlarorganisasjon, og som oppfyller krava til
våpendugleik som er fastsette i medhald av femte ledd nr. 2, kan få løyve til å erverve og ha
løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 og 7 til samling. Eit løyve som
nemnt i første punktum skal vere sakleg avgrensa til eitt eller fleire våpenhistorisk grunngjevne
samleområde.
Politiet kan likevel berre gje løyve til å erverve og ha skytevåpen som er nemnde § 5 andre ledd,
eller som er forbodne i medhald av § 5 tredje ledd, og våpendelar som er forbodne i medhald av § 6
tredje ledd, når skytevåpenet eller våpendelen enten er særskild sjeldan, eller når gjenstanden
dokumenterer forhold av særskild historisk betyding.
Politiet kan i samsvar med forskrift fastsett i medhald av femte ledd nr. 4 gje løyve til å erverve og
ha ammunisjon som nemnt i § 7 tredje ledd eller i medhald av § 41 nr. 6.
Den som har erverva løyvepliktige gjenstandar som nemnde i §§ 5, 6 eller 7 etter reglane i denne
paragrafen, kan ikkje bruke gjenstandane til andre føremål enn samling.

Kongen gjev forskrift om:
•
•
•
•
•

1. vilkår for å rekne samleområde som våpenhistorisk grunngjeve,
2. krav til våpendugleik for erverv til samling,
3. talet på løyvepliktige skytevåpen eller våpendelar etter §§ 5 og 6 som kan ervervast til
samling,
4. erverv av løyvepliktig ammunisjon til samling, medrekna ammunisjon som nemnt i § 7
tredje ledd,
5. test- og demonstrasjonsskyting med løyvepliktige skytevåpen som er erverva til samling.

§ 14 Erverv av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon til andre føremål
Personar som kan dokumentere eit behov eller annan rimeleg grunn for å erverve og ha
løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter §§ 5, 6 og 7 til andre føremål enn dei
som er nemnde i §§ 11 til 13, kan få løyve til å erverve og ha slike gjenstandar. Behov eller annan
rimeleg grunn som nemnd i første punktum kan til dømes vere minneverde, museumsføremål eller
næringsverksemd.
Kapittel 5 Kven som kan erverve og ha skytevåpen, våpendelar og ammunisjon
§ 15 Krav til alder
Aldersgrensa for å kunne erverve og ha skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon er 18 år. For
erverv av pistol og revolver som krev løyve etter § 5 første ledd, eller våpendelar til pistol eller
revolver som er løyvepliktige i medhald av § 6 tredje ledd, er aldersgrensa likevel 21 år.
Politiet kan gje personar som har fylt 16 år, fritak frå alderskravet for hagler og rifler når verje
samtykker til ervervet, og når skytevåpenet eller våpendelen kan oppbevarast av verje eller annan
person som oppfyller vilkåra for erverv etter første ledd og § 16. Politiet kan likevel ikkje gje
personar under 18 år løyve til å kjøpe skytevåpen.
Politiet kan gje personar over 18 år fritak frå alderskravet for erverv av pistol, revolver og
våpendelar til slike våpen. Eit vedtak om fritak etter første punktum skal gjerast tidsavgrensa for
inntil eitt år.
§ 16 Krav til vandel og personlege eigenskapar
Politiet kan berre gje løyve til å erverve og ha løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon
etter §§ 5, 6 eller 7 til personar som oppfyller krav til vandel og edruskap, og som ikkje av andre
grunnar er uskikka. Med uskikka etter første punktum meiner ein helsemessige forhold, tilknyting
til kriminelle miljø eller andre forhold som påverkar evna til å bruke, eller tilliten til at vedkomande
vil bruke gjenstanden i samsvar med vilkår eller føresetnader for løyvet.
Politiet kan i samsvar med forskrift fastsett i medhald av tredje ledd bestemme at personar som
ikkje kan dokumentere kravet til vandel etter første ledd, må oppfylle krav til butid før det kan
gjevast løyve til å erverve og ha løyvepliktige gjenstandar etter §§ 5, 6 eller 7.
Kongen gjev forskrift om kravet til vandel etter første ledd og kravet til butid etter
politiregisterloven § 36 andre ledd.
§ 17 Krav til juridiske personar

Politiet kan berre gje løyve til å erverve og ha løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon
etter §§ 5, 6 eller 7 til juridiske personar som oppfyller krav til vandel. Dei fysiske personane i
organisasjonen som er ansvarlege for å levere ut, bruke og oppbevare gjenstandane på vegne av
organisasjonen, må i tillegg oppfylle vilkåra for erverv etter §§ 15 og 16.
Kapittel 6 Utlån, oppbevaring, transport og inn- og utføring av skytevåpen, våpendelar og
ammunisjon
§ 18 Lån eller overlating av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon
Den som har løyve til å ha løyvepliktige skytevåpen og våpendelar etter §§ 5 eller 6, kan låne
tilsvarande gjenstand. Utlånar må tryggje at låntakar har løyve før han låner han ut, og skal gje ei
skriftleg fråsegn om utlånet.
Den som ikkje har løyve, må ha løyve frå politiet for å kunne låne løyvepliktige skytevåpen eller
våpendelar. Kapittel 4 og 5 i denne lova gjeld tilsvarande for løyve til lån av skytevåpen eller
våpendelar.
Den som har skytevåpen, våpendelar og ammunisjon som er fritekne frå løyveplikt etter §§ 5, 6
eller 7, kan ikkje låne ut eller overlate gjenstanden til personar under 18 år, med mindre
vedkomande har særskilt løyve etter § 15 andre ledd. Dette gjeld også for gjenstandar som er
underlagde særskild aldersgrense i medhald av § 41 nr. 14.
Første, andre og tredje ledd gjeld ikkje for kortvarig overlating av skytevåpen, våpendelar eller
ammunisjon under forsvarleg tilsyn av eigar eller løyvehavar eller av nokon som handlar på vegne
av eigar eller løyvehavar. Skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon kan likevel ikkje overlatast til
personar som enten har fått tilbakekalla løyvet etter § 31 første ledd første punktum, som er gjeve
forbod mot å erverve eller ha skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon etter § 31 andre ledd, eller
når det elles er grunn til å tru at vedkomande ikkje oppfyller vilkåra etter § 16.
§ 19 Krav til oppbevaring av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon
Den som oppbevarer skytevåpen, skal syte for at det er tømt for ammunisjon.
Den som har løyvepliktige skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon etter §§ 5, 6 eller 7, skal
oppbevare desse i sin faste bustad. Politiet kan likevel for ein periode på inntil eitt år av gangen
gjere unnatak frå dette kravet om ikkje tryggleiksmessige forhold talar imot det.
Løyvepliktige skytevåpen, eller nærare bestemte delar til skytevåpenet, skal oppbevarast nedlåste i
godkjent tryggingsskap eller i godkjent våpenrom. Ammunisjon skal oppbevarast nedlåst.

Kongen gjev forskrift om:
•
•
•
•
•
•

1. kva våpendelar som kan oppbevarast nedlåste i staden for komplette skytevåpen,
2. krav til oppbevaring av ammunisjon,
3. krav til godkjenning av tryggingsskap eller våpenrom,
4. særskilde krav til oppbevaring for personar som har løyve til å ha eit nærare fastsett tal
løyvepliktige skytevåpen,
5. særskilde krav til oppbevaring av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon for personar
som driv næringsverksemd etter § 23,
6. særskilde krav til oppbevaring av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon for andre
juridiske personar enn næringsdrivande etter § 23.

§ 20 Krav til mellombels oppbevaring, transport og sending av skytevåpen, våpendelar og
ammunisjon
Den som har, brukar, mellombels oppbevarer eller transporterer løyvepliktige skytevåpen,
våpendelar eller ammunisjon etter §§ 5, 6 eller 7, skal ha med dokumentasjon på lovleg tilkomst til
gjenstandane og skal syne fram dokumentasjonen på førespurnad frå politiet.
Den som mellombels oppbevarer eller transporterer skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som
nemnd i første ledd, skal syte for at gjenstandane er forsvarleg tryggja mot at uvedkomande får tak i
dei. Under transport eller mellombels oppbevaring skal gjenstandane vere pakka slik at dei ikkje er
synlege eller lett tilgjengelege. Skytevåpen og ammunisjon, som nemnd i første ledd, skal vere
åtskilde under transport og mellombels oppbevaring, med mindre skytevåpen og ammunisjon vert
oppbevarte i tryggingsskap eller våpenrom etter § 19.
§ 21 Innførsel av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon
Den som skal innføre løyvepliktige skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon etter §§ 5, 6 eller 7
inn i eller gjennom norsk tollområde, må ha løyve frå politiet. Første punktum gjeld også for
gjenstandar som er deaktiverte i samsvar med reglane etter § 27. Politiet kan gje løyve etter første
punktum når søkar kan dokumentere at innførselen oppfyller dei vilkåra som er fastsette i medhald
av andre ledd.
Kongen gjev forskrift om:
•
•
•

1. vilkår for innførsel av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon i medhald av løyve etter
§ 23,
2. vilkår for innførsel av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon til eige bruk,
3. mellombels innførsel av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon.

§ 22 Utførsel av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon
Den som i medhald av løyve etter § 23 skal føre løyvepliktige skytevåpen, våpendelar eller
ammunisjon etter §§ 5, 6 eller 7 ut av norsk tollområde, må ha løyve frå Utanriksdepartementet.
Første punktum gjeld også for skytevåpen, våpendelar og ammunisjon som er deaktiverte i samsvar
med reglane etter § 27. Utanriksdepartementet kan gje løyve etter første punktum når søkar kan
dokumentere at utførselen oppfyller dei vilkåra som er fastsette i lov eller forskrift gjeven i medhald
av lov.
Den som skal utføre løyvepliktige gjenstandar etter §§ 5, 6 eller 7 i eigenskap av privatperson, må
ha løyve frå politiet. Første punktum gjeld også for gjenstandar som er deaktiverte i samsvar med

reglane etter § 27. Politiet kan gje løyve etter første punktum til personar som kan dokumentere at
utførselen oppfyller dei vilkåra som er fastsette i medhald av tredje ledd.
Kongen gjev forskrift om vilkår for utførsel etter andre ledd og mellombels utførsel av skytevåpen,
våpendelar eller ammunisjon.
Kapittel 7 Næringsverksemd, tilverking, merking, deaktivering samt godkjenning av skyttar- og
våpensamlarorganisasjonar og skytebaner
§ 23 Næringsverksemd med skytevåpen, våpendelar og ammunisjon
Den som skal drive næringsverksemd med skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon, må ha løyve
frå politiet. Med næringsverksemd etter første punktum meiner ein mellom anna handel, tilverking
for sal, reparasjon eller ombygging, utleige eller mekling.
Det kan berre gjevast løyve etter første ledd til personar som oppfyller krava til personlege
eigenskapar etter § 16 og krava til alder og fagkunnskap som vert gjevne i medhald av fjerde ledd.
Gjeld søknaden om løyve etter første ledd ein juridisk person, må føretaket oppfylle krava til vandel
etter § 17. Dagleg leiar i organisasjonen, og andre som er ansvarlege for den daglege drifta, må i
tillegg oppfylle krava til personlege eigenskapar etter § 16 og krava til alder og fagkunnskap som
vert gjevne i medhald av fjerde ledd.
Kongen gjev forskrift om:
•
•

1. krav til alder og fagkunnskap for å kunne få løyve etter første ledd,
2. krav til opningstid, næringslokale, innreiing, utstyr, dokumentasjon, registrering og
rapportering av drift i medhald av løyve etter første ledd.

§ 24 Overføring av løyve til å drive næringsverksemd med skytevåpen, våpendelar og ammunisjon
til døds- eller konkursbu
Om den som har løyve til å drive næringsverksemd etter § 23, døyr eller går konkurs, kan dødsbuet,
rettsetterfølgjarane eller konkursbuet drive verksemda i medhald av løyvet for inntil eitt år.
Den som vil drive i medhald av første ledd, må sende melding om framhalden drift og namn på
dagleg leiar og andre som er ansvarlege for den daglege drifta, til den mynda som gav løyvet.
Drift i medhald av første ledd kan berre skje når dagleg leiar og andre som er ansvarlege for den
daglege drifta, oppfyller vilkåra etter § 23 andre ledd.

§ 25 Tilverking av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon til eige bruk
Den som vil tilverke skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som er løyvepliktige etter §§ 5, 6
eller 7, til eige bruk, må ha løyve frå politiet.
Politiet kan gje løyve etter første ledd til personar som oppfyller vilkåra for erverv etter kapittel 4
og 5.
Personar som har løyve til å ha og bruke skytevåpen kan til eige bruk likevel tilverke ammunisjon
for desse skytevåpna utan særskilt løyve frå politiet.
§ 26 Merking av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon
Den som tilverkar, varig innfører eller omsetter skytevåpen eller våpendelar som er løyve- eller
registreringspliktige etter §§ 5 eller 6, skal tryggje at gjenstandane har eit unikt merke.
Den som tilverkar, varig innførar eller omset ammunisjon som er løyvepliktig etter § 7, skal tryggje
at ammunisjonen oppfyller krava til merking som er fastsette i medhald av lova her. Første punktum
gjeld ikkje for tilverking av ammunisjon til eige bruk.
Kongen gjev reglar om unnatak frå merking av skytevåpen etter første ledd for å unngå at merking
vil øydelegge det kulturelle eller historiske verdet til skytevåpenet.
§ 27 Deaktivering og destruksjon av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon
Den som har løyve til å drive ombygging, reparasjon eller tilverking av skytevåpen, kan også
deaktivere skytevåpen. Deaktivering av skytevåpen skal skje i samsvar med reglar fastsette i
forskrift i medhald av denne lova.
Skytevåpen, våpendelar og ammunisjon kan destruerast ved å overlate gjenstandane til politiet.
§ 28 Godkjenning av skyttar- og våpensamlarorganisasjonar og tekniske program
Skyttar- eller våpensamlarorganisasjonar må vere godkjente av politiet for at dokumentert
medlemsskap skal kunne gje grunnlag for løyve til erverv av skytevåpen, våpendelar og
ammunisjon etter § 12.
Politiet kan godkjenne skyttar- og våpensamlarorganisasjonar når dei:
•
•
•

1. har eit føremål som har sakleg samanheng med skyteaktiviteten,
2. organiserer faste skyte- eller samlaraktivitetar, og
3. har ein fast organisasjonsstruktur, medrekna eit sentralt medlemsregister.

Politiet kan etter søknad frå godkjente skyttarorganisasjonar godkjenne skyttarforbunda sine
tekniske program i samsvar med krava som er fastsette i medhald av denne lova.

§ 29 Godkjenning av skytebaner
Organisert skyting kan berre skje på skytebane eller anna område som er godkjent av politiet.
Kongen gjev forskrift om krav til tryggleik og miljø for skytebaner og skytefelt.
Kapittel 8 Kontroll med tildelte løyve
§ 30 Politiet sin kontroll
Politiet skal føre kontroll med at dei som har løyve etter denne lova, framleis oppfyller krava til
personlege eigenskapar som er gjevne i eller i medhald av §§ 16 eller 17.
Politiet kan føre kontroll med om andre vilkår eller føresetnader for løyve etter denne lova er
oppfylte. Politiet kan som ein del av denne kontrollen krevje å få overlevert kopi av medlemslister
frå godkjente skyttar- og våpensamlarorganisasjonar.
Politiet skal ta hand om skytevåpen, våpendelar og ammunisjon som er løyvepliktige etter §§ 5, 6
eller 7, når vedkomande ikkje kan dokumentere lovleg tilkomst og når det ikkje ut frå omstenda
synest klart at vedkomande likevel har løyve til å ha gjenstanden.
Politiet kan ta hand om våpen, skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som ikkje er løyvepliktige
når den som har, oppbevarer eller transporterer gjenstanden, ikkje oppfyller kravet til alder etter §
15 og ikkje er under forsvarleg tilsyn av myndig person. Gjenstandar som vert tekne hand om etter
første punktum skal på førespurnad overlatast til eigar eller verje når eigaren er under 18 år. Politiet
kan destruere gjenstandar som ikkje er kravd utleverte innan 12 månader.
For å gjennomføre kontroll med om krava for oppbevaring etter § 19 andre ledd er oppfylte, kan
politiet krevje tilgang til innehavar sin private bustad i samsvar med dei vilkåra som er fastsette i
medhald av § 41 nr. 28.
§ 31 Tilbakekall av løyve til å ha skytevåpen, våpendelar og ammunisjon
Politiet skal tilbakekalle løyve til å ha løyvepliktige skytevåpen, våpendelar og ammunisjon etter §§
5, 6 og 7 når vedkomande ikkje lenger oppfyller vilkåra i eller i medhald av §§ 16 eller 17. Politiet
kan også tilbakekalle løyve til å ha gjenstandar som er nemnde i første punktum, når vedkomande
ikkje lenger har behov for eller annan rimeleg grunn til å ha den løyvepliktige gjenstanden.
På dei vilkåra som følgjer av første ledd første punktum, kan politiet gjere vedtak om at
vedkomande ikkje kan erverve eller ha skytevåpen som er unnateke frå løyveplikt etter § 5 tredje
ledd, samt våpendelar og ammunisjon til slike skytevåpen.
Når politiet har gjort vedtak etter første eller andre ledd, skal den vedtaket gjeld overlate
gjenstandane til politiet i samsvar med pålegg frå politiet. Politiet kan også gje pålegg om at
personar som har fått førehandsvarsel om tilbakekall av våpenløyve, mellombels skal overlate
skytevåpen, våpendelar og ammunisjon til politiet.

Når politiet har ein grunna mistanke om brot på vilkåra i eller i medhald av § 16, og det er grunn til
å tru at våpenet kan misbrukast, kan politiet gje pålegg om at vedkomande skal overlate skytevåpen,
våpendelar eller ammunisjon til politiet i inntil to veker før førehandsvarsel er sendt.
Den som har fått inndrege løyvet etter første eller andre ledd skal avhende gjenstandane innan 12
månader frå det tidspunktet løyvet vart inndrege. Politiet kan destruere gjenstandar som ikkje er
avhenda innan dette tidspunktet utan nokon skyldnader til eigar. Politiet skal overlate gjenstandar
som tilhøyrer andre enn den som har fått inndrege løyvet, til eigar.
§ 32 Tilbakekall av løyve til å drive næringsverksemd med skytevåpen, våpendelar og ammunisjon
Politiet skal tilbakekalle løyve til å drive næringsverksemd etter § 23 første ledd når den som har
løyvet, eller den ansvarlege for drifta ikkje lenger oppfyller vilkåra fastsette i eller i medhald av §
23 andre og tredje ledd. Politiet kan også tilbakekalle løyve til å drive næringsverksemd etter § 23
første ledd når den som har løyvet, ikkje oppfyller andre krav for løyvet som er fastsette i lova her
eller i forskrift gjeven i medhald av denne lova.
Reglane i § 31 andre til femte ledd gjeld tilsvarande for tilbakekall av løyve til å drive
næringsverksemd.
§ 33 Tilbakekall av godkjenning som skyttar- eller våpensamlarorganisasjon
Politiet kan tilbakekalle godkjenning som skyttar- eller våpensamlarorganisasjon når organisasjonen
ikkje lenger oppfyller dei vilkåra og krava som er fastsette i medhald av denne lova.
§ 34 Konkursbu
Om bustyrar finn skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som er løyve- eller registreringspliktige
etter §§ 5, 6 eller 7, skal han varsle politiet utan ugrunna opphald. Bustyrar kan etter samtykke frå
politiet mellombels oppbevare gjenstandar som er nemnde i første punktum, inntil buet er ferdig
handsama.
Reglane om oppbevaring i eller i medhald av § 19 gjeld tilsvarande for oppbevaring i samband med
skifte av konkursbu.
§ 35 Dødsbu
Om ein person som har skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som er løyve- eller
registreringspliktige etter §§ 5, 6 eller 7, døyr, kan arvingane etter politiet sitt samtykke mellombels
oppbevare gjenstandane til skiftet er gjennomført. Reglane om oppbevaring gjevne i eller i medhald
av § 19 gjeld tilsvarande for oppbevaring i samband med skifte av dødsbu.

Kapittel 9 Forvalting, gebyr og straff
§ 36 Våpenregister
Politiet skal føre eit sentralt våpenregister over skytevåpen, våpendelar og ammunisjon som er
løyvepliktige etter §§ 5, 6 eller 7, og over personar som har løyve eller godkjenningar etter denne
lova. Registeret skal også innehalde opplysningar om skytevåpen og våpendelar som er
registreringspliktige etter § 5 tredje ledd eller § 6 tredje ledd, og om personar som ervervar eller har
slike gjenstandar.
Føremålet med registeret er å handsame opplysingar for å gjennomføre kontroll med at reglane i
våpenlov og forskrift vert følgde samt å trygge ei forsvarleg våpenforvalting.
Kongen gjev forskrift om:
•
•
•
•
•
•
•

1. kven som er handsamingsansvarleg,
2. kva for opplysingskategoriar som kan registrerast,
3. kven som har tilgang til opplysingane,
4. innsyn, retting, sperring og sletting av opplysingar,
5. informasjonstryggleik og internkontroll,
6. utlevering av opplysingar,
7. klagehandsaming.

Alle opplysingar frå sentralt våpenregister kan unnatakast frå offentlegheit når det er grunn til å tru
at opplysingane vil kunne brukast til strafflagde handlingar.
§ 37 Gebyr og utgifter
Politiet kan krevje gebyr for å dekke våpenforvaltinga sine utgifter til å utferde løyve eller
godkjenningar som er gjevne i eller i medhald av denne lova. Gebyret kan også omfatte naudsynte
utgifter til sakkunnig bistand når sakshandsaminga krev særskild fagdugleik.
§ 38 Forholdet til forvaltningsloven
Forvaltningsloven gjeld for saker etter denne lova. Politiet kan likevel krevje at personar stiller til
intervju for å vurdere om vilkåra etter § 16 er oppfylte.
§ 39 Straff
Forsettleg eller aktlaust brot på føresegner som er fastsette i eller i medhald av §§ 5, 6, 7, 8, 9, 18,
19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 34 eller 35, vert straffa med bøter eller fengsel i inntil tre månader
om forholdet ikkje kjem inn under strengare straffebod.
§ 40 Tidsavgrensa våpenamnesti
Kongen kan bestemme at det ikkje skal gjevast påtale for brot på kravet til løyve- eller
registreringsplikt etter §§ 5, 6 eller 7 for personar som innan eit tidsrom som Kongen bestemmer,
melder frå til politiet om at vedkomande har slike gjenstandar.

§ 41 Forskrifter
Kongen kan gje forskrift om mellom anna:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. definisjon av våpen og gjenstandar som er nemnde i denne lova,
2. lova sitt saklege verkeområde, medrekna reglar om når lova skal gjelde for ammunisjon
som høyrer inn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,
3. unnatak frå våpenlova for skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som skal brukast på
boreplattformer, norske skip med vidare, jf. § 4,
4. krav til kontroll av ervervar sin identitet og våpenløyve ved distansehandel med
skytevåpen, våpendeler og ammunisjon, jf. §§ 5, 6 og 7,
5. sakshandsamingsreglar for søknad om løyve etter §§ 5, 6 og 7, medrekna utferding av
våpenkort og EU sitt våpenpass, kor lenge eit løyve til erverv etter §§ 5 og 6 gjeld, samt
unnatak frå løyveplikt etter § 7 første ledd,
6. kva ammunisjon som ikkje er tillaten etter § 7 tredje ledd nr. 3,
7. kor lenge eit løyve for erverv av ammunisjon kan gjelde, jf. § 7 første ledd andre
punktum,
8. kva våpen som ikkje er tillatne etter § 8,
9. kva endringar som er nemnde i § 9 som krev løyve frå politiet,
10. vilkår for fritak etter § 10,
11. kva som vert rekna for særskilt behov for erverv av meir enn åtte løyvepliktige
skytevåpen til jakt, jf. § 11 første ledd, samt vilkår for fritak etter § 11 tredje ledd,
12. vilkår for godkjenning av samleområde, jf. § 13 første ledd, samt vilkår for erverv av
skytevåpen eller våpendelar etter § 13 andre ledd, medrekna krav til historisk eller
våpenteknisk grunnlag,
13. ervervsgrunnlag etter § 14 samt krav til opplæring, kva våpentypar som kan ervervast,
og det tal løyvepliktige skytevåpen eller våpendelar etter §§ 5 og 6 som kan ervervast etter §
14,
14. vilkår for fritak frå alderskravet i § 15 andre og tredje ledd og om aldersgrense for å
kunne erverve og ha nærare bestemte våpen som ikkje vert rekna for skytevåpen etter § 2,
15. kravet til at søkar må vere skikka etter § 16,
16. erverv av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon til juridiske personar, medrekna krav
til våpendugleik, jf. § 17,
17. kravet til vandel for juridiske personar, jf. § 17,
18. krav til overlating av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon, jf. § 18 fjerde ledd,
19. krav til oppbevaring av skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som ikkje er
løyvepliktige etter §§ 5, 6 eller 7, jf. § 19,
20. krav til mellombels oppbevaring, transport og sending av skytevåpen, våpendelar eller
ammunisjon, jf. § 20,
21. krav til merking og registrering ved mellombels innførsel av skytevåpen, våpendelar
eller ammunisjon, jf. § 21,
22. løyveplikt for inn- eller utførsel av våpen, skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som
ikkje er løyve- eller registreringspliktige etter §§ 5, 6 eller 7, jf. §§ 21 og 22,
23. sakshandsamingsreglar for søknad om løyve til inn- eller utførsel av våpen, skytevåpen,
våpendelar eller ammunisjon, jf. § 21 og 22,

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

24. gjennomføring av § 23, medrekna kravet til løyve for næringsverksemd med gjenstandar
som ikkje er løyvepliktige etter §§ 5, 6 eller 7, fritak frå kravet til løyve for godkjente
skyttarorganisasjonar sitt sal av ammunisjon, reglar for bytte av dagleg leiar, reglar for
overlating av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon mellom personar som har løyve etter §
23, og sakshandsamingsreglar for søknad om løyve,
25. merking etter § 26,
26. tekniske krav for deaktivering samt reglar for kontroll med og dokumentasjon for at
skytevåpen er deaktiverte på lovleg måte, jf. § 27,
27. krav for godkjenning av skyttar- eller våpensamlarforeiningar samt vilkår for
godkjenning av tekniske reglement og skyteprogram, jf. § 28,
28. politiet sin kontroll med tildelte løyve samt vilkår for å krevje tilkomst til privat bustad,
jf. § 30,
29. vilkår for tilbakekall av løyve etter §§ 31 til 33 og pålegg om overlating av skytevåpen
etter §§ 31 og 32,
30. fastsetting av gebyr, jf. § 37,
31. forholdet til forvaltningsloven, medrekna sakshandsamingsreglar og reglar knytte til
intervju, jf. § 38,
32. våpenamnesti, jf. § 40,
33. overgangsreglar etter § 43, medrekna krav ved avhending av skytevåpen som er lovleg
deaktiverte før ikraftsetjing av lova her, og reglar for gjennomføring av forboda mot
skytevåpen, våpendelar eller ammunisjon som vert forbodne i medhald av § 5 andre ledd nr.
5, § 6 tredje ledd og § 41 nr. 6.

§ 42 Ikraftsetjing
Lova gjeld frå den tid Kongen fastset.
Kongen kan setje i kraft dei ulike reglane til ulik tid. Frå same tid vert lov 9. juni 1961 nr. 1 om
skytevåpen og ammunisjon mv. oppheva.
§ 43 Overgangsreglar
Forbodet mot halvautomatiske rifler etter § 5 andre ledd nr. 3 trer i kraft tre år etter ikraftsetjinga av
denne lova.
Kongen kan gje nærare overgangsreglar.

Klub
001
003
004
005
012
014
018
023
024
029
030
032
046
052
055
063
066
069
071
085
086
087
088
093
094
097
099
103
104
105
108
109
110
111
113
114

Klubb/Lag
Ikke registrert klubbtilhørighet
Tønsberg og omegn Pistolklubb
Lillestrøm og Omegn Pistolklubb
Notodden Pistolklubb
Moss Pistolklubb
Kongsberg Metallsilhuettskyttere
Bærum Pistolklubb
Alta Sportskytterklubb
Hurum Sportskytterklubb
Svindal Pistolklubb
Brummundal Pistolklubb
Sarpsborg Pistolklubb
Verdal Sportkytterlag
Storm Sportskyttere
Vestnes Pistolklubb
Halden Pistolklubb
Bodung Pistolklubb
Eidsvoll Sportskyttere
Hjørungavåg Pistolklubb
Bergen Pistolklubb
Lier Sportskyttere
Skaugdal Metallsilhuett
Zero Pistolklubb
Fredø Metallsilhuettskyttere
Oppdal Pistolklubb
Bivrost Sportskytterklubb
Farsund Pistolklubb
Nordsea Praktiske skytterklubb
Hokksund Pistolklubb
Hå Pistolklubb
Sunndal Pistolklubb
Ullensaker Pistolklubb
Salten Praktiske Skytterklubb
Rygge Pistolklubb
Rena Pistolklubb
Notodden Metallsilhuettklubb
SUM

Medl.
5
1
132
14
1
66
5
11
6
26
3
8
6
1
1
1
2
17
3
1
2
3
6
23
1
26
2
1
15
3
6
2
2
20
7
15
444

Kontaktperson
Terje Stigen
Erik Skogen
Sandra I O Barikmo
Roger Olsen
Erling Olav Langseth
Dag Evert Borud
Herulf Knudsen
Bjørn-Erik Tønnesen
Ole Hilmar Onsager
Jørgen Stein Bakkerud
Jeanett Olsen
Gunnar Solie
Per Olav Tjelflaat
Jon Ørjasæter
Johan Sand
Dag Donald Tveter
Øivind Rud
Geir Ove Liavåg
Geir Marthinussen

E-Post adresse
President@metallsilhuett.no
erik@stillbilde.net
sandra-ingeborg@hotmail.com
j-ols@online.no
erling.olav.langseth@ebnett.no
dagevert@gmail.com
herulf@hotmail.com
bemerik@hotmail.no

penthjem@online.no
big-fifty-gunner@hotmail.com
peola@online.no
jon940@online.no
jsand@halden.net
dtveter@online.no
oivind_ruud@hotmail.com
geir.ove@liavag.com

Telefon
97085026
40671049
90104318
92698097
32720086
99599992
67133233
99585722
91785805
97066797
48602784
90523141

97548652

Roger Skånøy
Richard Jacobsen
Sigbjørn Bredesen
Rune Skreen
Kurth-Selmer Paulsen
Bart Felten
Inge Osvald Thingnes
Bjørn Gjerstad
Arne Haga

rs79master@hotmail.com
rickard_jacobsen@hotmail.com
sigbbred@online.no
skreen@online.no
kurthspaulsen@gmail.com
wild475@hotmail.com

98615429
95856648
72421969
95203698

bjorn.gjerstad@cadpit.com
arne_haga@hotmail.com

97507222
90782602

Johnny Knutsen
x
Flemming Weistein
Bård Sondre Berget
Kurth-Selmer Paulsen

johnnykn@broadpark.no

48167476

weisten@gmail.com
bsondreb@online.no
Kasserer@metallsilhuett.no

91151060
99796900
95203698

Savner du logoen til din klubb. Send den til E-postadresse:

Kasserer@metallsilhuett.no
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