
Avtale om leie av luftvåpen og bruk av skytebanen 
ved Oscarsborg Hotel & Resort 
 
Leie av luftvåpen 
 
Leietager skal bli gitt en innføring i våpenet, sikring, ladning, skifte av gasspatron og 
siktemidler av Utleier. Aldersgrense for leie er 18 år. 
 
Ved feil eller mangler på luftvåpenet skal bruken avsluttes og rapporteres til Utleier. 
Luftvåpen tilhørende Utleier skal kun benyttes på skytebanen og med gasspatroner/kuler 
levert av Utleier. All transport av luftvåpen skal skje i medfølgende koffert eller annen 
beholder levert av Utleier. 
 
Skytebanen og håndtering av luftvåpen på skytebanen 
 
Skytebanen ligger i kjelleren til elevsforlegningen på hotellet og kan ha opptil 4 samtidige 
skyttere på 10m hold eller 1 skytter ved bevegelig skyting. Kun skyttere og eventuelt 
standplassleder skal oppholde seg ved standplass under skyting. Andre henvises til området 
bak standplass. Alle som befinner seg inne på skytebanen under skyting skal benytte briller da 
det kan forekomme at luftvåpen kuler gir rekyl mot harde flater. Dør inn til skytebanen skal 
holdes lukket under skyting. Alkohol eller skyting under alkoholpåvirket tilstand er ikke tillatt 
på skytebanen. 
 
Skyting skal forgå fra standplass eller ved bevegelig skyting når dette er planlagt. All 
håndtering av våpenet skal skje ved standplass og luftvåpen som er ladet skal alltid peke i 
retning måltavle eller blink. Det er ikke tillatt å benytte skytebanen til andre våpen enn det 
som tilhører Utleier. 
 
Førstehjelp/sikkerhet 
 
Førstehjelpsutstyr for mindre skader er tilgjengelig på skytebanen. Ved behov for 
lege/ambulanse: Ta kontakt med Utleier (+47 90 40 00) eller medisinsk nødtelefon 113. 
Brannslokningsapparater finnes på̊ skytebanen. 
 
Ansvar 
 
Utleier har ikke ansvar for skade som Leietagerens bruk av luftvåpenet eller skytebanen måtte 
påføre på person eller eiendom, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet eller 
forsettlighet fra Utleierens side. For det tilfellet at tredjemann likevel fremmer erstatningskrav 
mot Utleier, skal Leietaker holde ham ansvarsløs. Leietaker kjenner til de lover og regler som 
gjelder for bruk og innehav av luftvåpen. 

Leietaker bekrefter å ha lest avtalen, samt er innforstått med leie/brukerbetingelsene. 

Fornavn:   Etternavn:   Telefon:  Periode: 

 

Signatur Leietaker: 


