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Oslo, 18.juni 2021 

 

Skyting på søndager på Løvenskioldbanen 
 

For noen år siden (2016) innførte Bærum kommune forbud mot skyting på søndager på 

Løvenskioldbanen. NSF gikk i dialog med kommunen og fikk til en avtale om at det er lov å 

skyte med kaliber .22 på søndager og ha inntil 8 søndager med stevner hvor det skytes med 

kaliber større enn .22. Banen er helt stengt på helligdager. 

 

Klaging på støy fra Løvenskioldbanen på søndager har siden vært et tilbakevennende tema i 

dialog med befolkningen og kommunen. 

 

NSF vil for enhver pris unngå at Bærum kommune igjen stenger all skyting på søndager. NSF 

har derfor besluttet følgende for skyting på søndager innenfor rammen av den avtalen NSF 

har med Bærum kommune: 

 

1) Det tillates skyting med kaliber .22 på miniatyrbanen og viltmålbanen (grisebanen). 

Miniatyrbanen har 24 skiver for rifle 50M og 10 skiver for pistol 25M. 

2) Det tillates skyting med kaliber .22 på 100m-banen. 

3) Det tillates, etter søknad, inntil 8 stevner på søndager med kaliber større enn kaliber 

.22. Leietagerne anbefales å legge eventuelle stevner på søndager til samme helg. 

4) På søndager er de nevnte banene åpne i tidsrommet kl 10-18. Dette gjelder også for 

stevner på andre baner enn der det skytes kaliber .22. 

5) Løvenskioldbanen er fortsatt helt stengt for skyting på helligdager. 

6) De nye reglene gjelder fra 01.juli 2021 

 

Det nylig innførte vaktholdet på pistolbanene på søndager avvikles etter 27.juni. NSF ber om 

forståelse og at disse rammene respekteres slik at vi unngår en diskusjon med Bærum 

kommune å stenge banen igjen helt på søndager. 
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