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Sikkerhet i SWS 

I SWS er Chief Security Marshal (CSM) valgt for to år og sitter i styret. CSM 

har ansvar for å utdanne og godkjenne Deputy Security Marshals (DSM). Hver 

enkelt klubb skal ha en DSM som er sikkerhetsansvarlig i klubben. Det er også 

et krav fra SWS at ett medlem skal godkjennes som DSM, før en ny klubb kan 

godkjennes. SWS har to kompetansenivåer for medlemmene, nybegynnerkurs 

og SWS RO Kurs. Når det gjelder formelle verv, og innhold, se vedtektene. Det 

vises spesielt til vedtektenes § 7.2, hvor det står at vi ikke skal motta lønn for 

tjenester, men kun få kompensert reelle utgifter. 

 

Nybegynnerkurs/Sikkerhetskurs 

 DSM er godkjent av CSM og bør ha gjennomgått SWS RO Kurs. 

 DSM er ansvarlig for å kurse ny skyttere i egen klubb. 

 DSM skal gjennomgå den til enhver tid oppdaterte Skytterhåndboken 

teoretisk. Skyttere skal trenes i og beherske alle praktiske og 

sikkerhetsmessige aspekter som beskrevet i Skytterhåndboken slik at de 

trygt kan delta på åpne approberte stevner i SWS regi. Det anbefales 

minst to dager til kursgjennomføring, eller til skytter anses som sikker. 

 DSM skal til enhver tid ha en oppdatert liste av klubbens 

sikkerhetsgodkjente medlemmer. Oppdatert liste skal sendes SWS 

v/sekretær. 

 Alle medlemmer i SWS skal tilbys sikkerhetskurs i egen klubb, og det 

forventes at alle medlemmene gjennomfører. Ved tidsnød eller lignende, 

er det naturlig å samarbeide med nærmeste, eller andre klubber, om felles 

kurs. 

 

SWS RO Kurs 

 SWS RO Kurs er en oversettelse av SASS ROI. 

 SWS RO Kurs holdes av CSM eller de han/hun bemyndiger.  

 CSM kan godkjenne medlemmer til å holde SWS RO Kurs.  



 CSM sender en til enhver tid oppdatert liste til SWS v/sekretær, og den 

kan legges ut på nettet. Aliasregisteret oppdateres med en merknad på de 

som har tatt kurset, og de som er godkjent som instruktører.  

 Alle kurs skal godkjennes av CSM før gjennomføring. Planlagte kurs 

bekjentgjøres for medlemmene i SWS. 

 Medlemmer må ha gjennomført nybegynner/sikkerhetskurs før de kan 

melde seg på et SWS RO Kurs. Deltagere på SWS RO Kurs forventes å 

ha et visst erfaringsnivå for å kunne ha utbytte av kurset. 

 Alle som består kurset får et standardisert bevis. 

 Et SWS RO Kurs består av en teoretisk gjennomgang, samt praktisk 

trening. 

 Den teoretiske gjennomgangen bør skje i rolige omgivelser, og rikelige 

med pauser. Det er ingen god ide med lengre sesjoner enn 45 minutter 

uten pause. Minst 4 timer må beregnes for en full gjennomgang. Det 

anbefales at en dag settes av til teori, og en dag for praksis. Det må være 

tid til både spørsmål, forklaringer og eksempler. 

 I den praktiske delen skal det legges vekt på Chief Range Officer, 

timeroperatøren. Det gjøres best ved å trene kursdeltagere på skyttere som 

benytter skarp ammunisjon og som skyter ordinære skyteoppgaver. Men 

det kan også gjøres innendørs med lekevåpen eller lignende. Kursleder 

skal også gjennomgå problemstillinger ved farlige blinkplasseringer, 

farlige blinker og stagebeskrivelser. 

 SASS ROI kurset er likestilt med SWS RO Kurs, men bestått SWS RO 

Kurs gir kun rett til SWS RO bevis.  


