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EGENÆRKLÆRING / TILLATELSE 

For paintballspillere over 18 år: 

_____________________________________________________________________________________ 
(navn med BLOKKBOKSTAVER!) 

Er innforstått med at all spilling hos 4H i regi av Oltedal Paintball skjer på eget ansvar. Undertegnede bekrefter å ha lest og 
forstått sikkerhet kompendium som beskrevet på side 3. Undertegnede er kjent med at man under paintball spill kan bli 
truffet av paintballer under høy hastighet og at disse kan påføre spilleren skader. Andre skader, som følge av at dette er en 
sportsaktivitet, kan også oppstå. Undertegnede er innforstått med at all spilling skjer på eget ansvar og at 4H og Oltedal 
Paintball ikke kan lastes økonomisk eller på noen annen måte, dersom skader på spiller, bygninger, tredjeperson eller 
mangler/skader på utstyr oppstår. Undertegnede er erstatningspliktig for skader på inventar og utstyr som oppstår som følge 
av uvettig bruk.  
 
For spillere over 18 år holder det med å vise godkjent legitimasjon, de trenger altså ikke ordne med side 2 i skjema. 

________________________________________________________________     _________________ 
(signatur fra spiller)                     DATO 
 

 

For paintballspillere og brukere av hallen under 18 år: 

_____________________________________________________________________________________ 
(navn  til foreldre/foresatt med BLOKKBOKSTAVER!) 

________________________________________________________________     _________________ 
 (navn  til den som skal spille paintball og er under 18 år med BLOKKBOKSTAVER!)           FØDT 

Foreldre/foresatte er innforstått med at all spilling hos 4H i regi av Oltedal Paintball skjer på eget ansvar. Undertegnede 
samt den de gir tillatelse for, bekrefter å ha lest og forstått sikkerhets kompendium som beskrevet på side 3. Undertegnede 
er kjent med at man under paintball spill kan bli truffet av paintballer under høy hastighet og at disse kan påføre spilleren 
skader. Andre skader, som følge av at dette er en sportsaktivitet, kan også oppstå. Undertegnede er innforstått med at all 
spilling skjer på eget ansvar og at 4H og Oltedal Paintball ikke kan lastes økonomisk eller på noen annen måte, dersom 
skader på spiller, bygninger, tredjeperson eller mangler/skader på utstyr oppstår.  Undertegnede er erstatningspliktig for 
skader på inventar og utstyr som oppstår som følge av uvettig bruk.  
 
Kopi av offentlig godkjent legitimasjon for foreldre/foresatt skal kopieres inn på side 2 i dette skjemaet. 
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Kopier inn gyldig legitimasjon i dette feltet, og signer under.  
(for å få til dette bør du printe ut dette arket, legge det i en kopimaskin sammen med legitimasjon og ta en kopi som du signerer) 

________________________________________________________________     _________________ 
(signatur fra foreldre/foresatt)                   DATO 

_____________________________________________________________________________________ 
(signatur fra den som skal spille paintball og er under 18 år) 
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Sikkerhetsrutiner ved Paintball-spilling 
All paintballaktivitet som foregår på spillområdet skal være godkjent av Oltedal Paintball. 
All spilling foregår på eget ansvar. 
 

1.1. Sikkerhet. 

1.1.1. Spillområde. 
Spillområdet skal sikres slik at det ikke skal være mulig 
for paintballer å gå utenfor dette området. Godkjente nett 
for paintballbruk vil være tilstrekkelig. Spillområdet skal 
også så langt det lar seg gjøre være rensket for hindringer 
som ikke normalt befinner seg på en paintball-bane. 

1.1.2. Sjekk av utstyr/maksimums verdier Alt utstyr 
som brukes skal være godkjent og i god stand. Dette 
gjelder spesielt masker og lufttanker. Maskene som 
brukes skal dekke minimum hake, kinn, øyne, nese samt 
ører. Glasset skal ikke ha større riper enn maks 1 cm. 
Lufttanken som brukes skal maks være 5 år gammel, og 
uten riper eller bulker. Regulatoren til denne skal være i 
original stand uten noen form for modifikasjoner som 
avviker fra regulatorens originale stand. Tanker eldre enn 
5 år kan brukes hvis man kan vise frem papirer på at den 
er blitt trykktestet. Markøren du bruker skal kun brukes i 
følgende innstillinger/skyte-moduser: pumpe, semi-auto, 
ramping (millennium 2007 og 2008). Alle andre 
innstillinger er ikke tillatt. Max utgangs hastighet er 285 
FPS! 
Videre skal kroppen tildekkes slik at det kun er håndflater 
og den delen av hodet som stikker utenfor masken som 
minimum får være ubeskyttet. Det er påbudt med 
hals/nakkebeskytter eller halstørkle. 
Alle markører skal være sikret med løpsplugg eller 
løpssokk når de er utenfor banen, i tillegg skal all 
elektronikk være slått av. 

2.1 Tilsyn 
All paintballspilling som foregår i klubbens regi (f.eks. 
kurs, arrangement, konkurranser, åpen dager eller 
samlinger) skal ledes og overvåkes av en ansvarlig voksen 
(“paintball- ansvarlig”). Paintballansvarlig skal kjenne til 
sikkerhetsrutiner for spilling, og skal være godkjent av 
klubbens ledelse og sikkerhetsansvarlig. Vedkommende 
må være fylt 18 år. 

 

2.2 Opplæring 
Alle skal gjennomgå en kort opplæring i paintballspilling, 
inkludert sikkerhets instrukser. 

2.3. Sikkerhetsregler. 
All spilling foregår på eget ansvar, og en plikter å gjøre 
seg kjent med det utstyret som er i bruk under spilling. 
Alle som vil spille har plikt til å sjekke om utstyret 
(maske, markør, magasin og tank) er i orden. Bare 
godkjent paintballutstyr tillates brukt 

Alle har plikt til å melde fra om svikt i sikkerhetsrutinene 
som blir gjort av andre spillere, og til å gripe inn ved 
uansvarlige handlemåter 

TILLEGG: 
Egensjekk som skal utføres hver gang man skal spille: 
Markør: Sjekk over alle skruer og andre festemekanismer 
og stram opp evt. løse skruer/fester. MAX FPS=285! 
Maske: Inspiser glasset og bytt det ut hvis du har riper 
over 1 cm. 
Tank: Sørg for at tanken er godkjent og merket med DOT 
eller PI (π) og at den ikke er eldre enn 5 år, eller at det ikke 
er mer enn 5 år siden forrige trykktest. STAKO tanker får 
ikke lov til å være eldre enn 5 år og kan ikke trykk testes 
etter endt levetid. 
Magasin: Sjekk for feil eller sprekker i magasinet.
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