Regler for skydning uden for foreningstider
1. Generelt
Vores mulighed for at skyde uden for foreningstider er afhængig af, at alle
skytter respekterer reglerne. Bare nogle få klager fra naboer,
agilityklubben, rideklubben eller andre kan betyde indskrænkninger i vores
mulighed for at bruge banerne. Det er derfor vigtigt at vi alle hjælper
hinanden med at overholde reglerne og påtaler, hvis andre ikke overholder
dem. Husk også, at politiets og kommunens kontrol kommer uanmeldt og
kan lukke banen umiddelbart, hvis vi ikke respekterer reglerne.
2. Sikkerhedsregler for skydningen
Klubbens almindelige sikkerhedsregler ovenfor gælder samt:
2.1. Der skal være en mobiltelefon til rådighed, så der kan tilkaldes hjælp
hvis nødvendigt.
2.2. Kun medlemmer med våbenpåtegning og adgangsbrik må skyde
uden for foreningstider. Du må ikke invitere gæster eller andre til at
skyde uden for foreningstider. Husk medlemskort.
2.3. Der må udelukkende skydes fra standplads på vores almindelige
skiver anbragt i holderne. Ingen andre mål er tilladt.
2.4. Våben og ammunition må ikke efterlades på standpladserne uden
opsyn.
2.5. Ryd grundigt op på bane og standplads før du forlader banen og lap
skiver som vist på opslaget. På riffelbanerne skal patronhylstre
fjernes.
3. Betaling
3.1. Betaling sker ved køb af indstiksskiver á 20 kr. Der må afgives op til
50 grovkaliber skud eller 150 cal .22 kaliber skud for hver indstiksskive der er købt. Skiver stemples eller underskrives af kassevagten.
4. Skydetider uden for foreningstider
4.1. Lejere og Klubskydning har ubetinget fortrinsret. Er der, eller kommer
der, lejere til banen skal banen straks forlades, se de faste udlejede
tider neden for. Der kan forekomme andre udlejninger.
4.2. Der må skydes på banerne således:
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4.2.1. 25m banen; cal .22, .32, .38, .44, .45 og 9mm:
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 09:00 – 21:00
Torsdag og fredag kl. 09:00 – 17:30
Lørdag kl.09:00 – 16:00
Søndag kun klubskydning.
4.2.2. 50m banen, cal .22:
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 09:00 – 21:00
Torsdag og fredag kl. 09:00 – 17:30
Lørdag kl. 09:00 – 16:00
Søndag kun klubskydning.
Bemærk, der må ikke skydes på 50m banen, hvis der er
skytter på 25m banen.
4.2.3. 100/200m banen; almindelig riffel ammunition
Mandag – fredag kl. 09:00 – 18:00
Lørdag kl. 09:00 – 16:00
Søndag kun klubskydning.
5. Faste lejere og klubskydning på banerne:
5.1. Politiet: Alle hverdage kl. 09 – 16.
5.2. Klubskydning:
2. og 4. mandag i måneden (25m banen sommerhalvåret) kl. 18 – 21
Tirsdag kl. 18 – 21 (50m banen)
Onsdag kl. 18 – 21 (25m banen)
Lørdag kl. 09 – 12 og første søndag i måneden kl. 09 - 13.
5.3. Sortkrudtskytterne lørdag kl. 12 – 14 (25m banen).
5.4. Politiets Idrætsforening lørdag kl. 14 – 16 (25m banen).
5.5. Jagtforeninger: lørdage fra kl. 12 – 15 (200m banen).
5.6. Der kan herudover forekomme særlige forhold som arrangementer i
skytteforeningen, arrangementer i hundeklubben eller andet der
betyder, at der ikke må skydes. Se hjemmesiden og opslag i
klubben.
Bestyrelsen i Taastrup Skytteforening
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