FORSKRIFT OM VÅPEN, KLASSE B.
I denne forskriften er det påkrevd med godkjent heldekkende maske som beskytter hele
ansiktet (øyne, nese og munn). Her skal det brukes heldekkende paintballmaske med
dobbelt glass, av merket "JT". Eller godkjente skytterbriller i henhold til vanlig
forskrift om sikkerhet. Sammen med stiv heldekkende undermaske i metall (gitter med
min. 1mm maske) eller hard plast. Ikke tøy, neopren og lignende.
I forkant av de spill der denne forskriften brukes. Skal alle informeres om at spillet
skjer i henhold til ”Forskrift om våpen, KL B”. Arrangør skal forsikre seg om at alle
bruker sikkerhetsutstyret som er nevnt over før spillstart.

1. Forskriftens hensikt
Denne forskriften har som formål å ivareta sikkerheten i forbindelse med NASF sine
arrangementer. Forskriften er ment som retningslinjer og ikke som et vanntett
regelverk, hvis det oppstår tvil er det styret i NASF (i samråd med den aktuelle
klubbleder) som avgjør hvilke våpen og hvilke oppgraderinger som er forsvarlige med
hensyn til alle spillernes sikkerhet.

2. Forskriftens virkemåte
Denne forskriften gjelder i all forbindelse med NASF sine arrangementer, og lokale
arrangementer i klubbregi.
Denne forskriften inneholder klassifisering av Soft Gun våpen. Til hver klasse er det
begrensninger i bruk og oppgraderinger, bevisst brudd på disse begrensningene kan
medføre utvisning av forbundet.

3. Sanksjoner
Brudd på disse bestemmelsene straffes etter punkt 3 i forskrift om sikkerhet. Brukes ikke
beskyttelse i henhold på ansikt og munn. Gjelder ikke den økonomiske støtteordningen

4. Klassifisering
Klasse B-1, Vanlige våpen; Full automatiske våpen, pistoler og revolvere
Beskrivelse: Med vanlige våpen menes alle standardvåpen drevet av gass, strøm
eller fjær.
Bruksområde: Ingen begrensninger i bruksområde.
Avstand: Ingen begrensning i avstand. Brukeren av våpenet bør allikevel ta hensyn til sine
medspillere og for eksempel ikke avfyre en full automatisk salve på kort hold mot
en medspiller når det holder med et skudd.
Begrensning i oppgradering: Våpnene skal ikke ha en munningshastighet høyere enn
450 fps (fot per sekund) målt med 0.20 grams kuler.

Utdypning: For et elektrisk full auto våpen betyr dette vanligvis at du ikke kan
oppgradere med kraftigere fjær enn M130 eller tilsvarende. Et våpen som er oppgradert med
det formål å øke munningshastigheten kan ikke brukes innendørs. Da det er noen våpen
som kommer oppgradert fra fabrikken, samt at det kan være vanskelig å avgjøre
graden av oppgradering på gass våpen er den absolutt øverste grensen for
munningshastighet på våpen til bruk innendørs satt til 400fps målt med 0.20 grams
kuler. Det må utøves skjønn ved spilling rundt bygninger. Området 10 meter og
nærmere en bygning må anses som ”innendørs”. Det betyr at du ikke kan stå rett
utenfor en dør og skyte inn med et oppgradert våpen. Skyting på bar hud skal unngås.

Klasse B-2, Semi automatiske skarpskyttergevær.
Beskrivelse: Med skarpskytter gevær menes alle lengre våpen drevet av gass, strøm
eller fjær som kun er i stand til å skyte semi automatisk ild. For at en vanlig AEG skal
kunne omfattes av denne klassen kreves det at funksjonen for full automatisk ild
gjøres varig ubrukelig. Pistoler, revolvere og andre mindre håndvåpen omfattes ikke
under denne klassen selv om de kun kan skyte semi automatisk ild.
Skarpskyttergevær brukes på lengre avstander og kan derfor være oppgradert mer
enn vanlige våpen.
Bruksområde: Presisjonsskyting over lengre avstander.
Avstand: Skal ikke brukes på korte avstander. 20 meter anbefales til den enkelte
spiller som en god sikkerhetsavstand.
Begrensning i bruk: Det er opp til skytteren å vise sunn fornuft samt å kjenne våpenet
sitt så godt at han ikke skader andre. Et skarpskytter gevær skal ikke brukes ved
entring av bygninger hvis det har over 400 fps i munningshastighet. Man kan derimot
bruke et skarpskytter gevær til å skyte ut av bygninger, dog ikke på personer på
under 20 meter. Presiserer her at våpenet ikke kan brukes til å skyte på noen inne i
bygningen hvis noen skulle komme opp bak deg.
Begrensning i oppgradering: Våpnene skal ikke ha en munningshastighet høyere enn 550 fps (fot per
sekund) målt med 0.20 grams kuler.

Klasse B-3, Bolt action skarpskytter rifler
Beskrivelse: Med skarpskytter rifler, menes alle lengre våpen drevet av gass eller fjær
som kun er i stand til å skyte ett skudd om gangen før en bolt må opereres slik at
neste skudd kan tas. Pistoler, revolvere og andre mindre håndvåpen omfattes ikke
under denne klassen selv om de kun kan skyte ett skudd om gangen (springer).
Sniper gevær brukes på lengre avstander og kan derfor være oppgradert mer enn

vanlige våpen.
Bruksområde: Presisjonsskyting over lengre avstander.
Avstand: Skal ikke brukes på korte avstander.
30 meter anbefales til den enkelte spiller som en god sikkerhetsavstand.
Begrensning i bruk: Det er opp til skytteren å vise sunn fornuft samt å kjenne våpenet
sitt så godt at han ikke skader andre.
En skarpskytter rifle skal ikke brukes ved entring av bygninger hvis det har over 400 fps i
munningshastighet. Man kan derimot bruke et
sniper gevær til å skyte ut av bygninger, dog ikke på personer med en avstand på under 30
meter.
Presiserer her at våpenet ikke kan brukes til å skyte på noen inne i bygningen hvis
noen skulle komme opp bak deg.
Begrensning i oppgradering: Våpnene skal helst ikke ha en munningshastighet
høyere enn 630 fps (fot per sekund) målt med 0.20 grams kuler. Da bolt action rifler
ofte er spesial produserte våpen som allerede er kraftig oppgraderte fra produsenten
vil maks munningshastighet virke veiledende og ha et litt større tillatt avvik enn andre
klasser. Et avvik på opptill +10% er tillatt, noe som medfører en absolutt øvre grense
på munningshastighet på 700 fps.
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