Svendborg Skyttecenter
Ordensreglement
§1:
Forlad altid skydebaneafsnittene, møde- & opholdsrum samt toiletter i samme, stand som du selv
ønsker at overtage dem i.
§2:
Rengøring af våben skal som udgangspunkt foregå på baneafsnittene. Hvis der er behov for at
fremtage våben i møde- & opholdsrum skal disse placeres på medbragt underlag, så borde m.m.
renholdes.
§3:
I skyttecenteret benyttes affaldssortering. Hylstre, pap, dåser, plast og andet alm. brændbart skal
derfor sorteres i de respektive beholdere.
§4:
Det er forbudt at færdes på volde og bag de skilteafmærkede områder. Hvis der før eller efter en
skydning er behov for dette, må dette kun ske efter tilladelse fra skydelederen.
§5:
Skyttecenteret er ansvarlig for vedligeholdelsen af skytteforeningens skiveanlæg på 25m, 50m &
200m, som centeret ligeledes leverer bagskiver til. Brugerforeningerne skal selv levere
indstiksskiver og plastre.
§6:
Det er skydelederen på hvert baneafsnit, der er ansvarlig for, at banerne før skydningen efterlever
reglerne samt, at der kun afvikles skydning, der efterlever de sikkerhedsmæssige regler samt er
understøttet af miljøtilladelsen.
Det er ligeledes skydelederens ansvar, at skydejournalen er udfyldt korrekt på de baneafsnit,
foreningen har benyttet samt at alle døre og vinduer er lukket. Yderligere skal skydelederen sikre
sig, at der ikke befinder sig personer i skyttecenteret, når alarmen tilkobles, samt at varmeanlægget
er sat på det oplyste "standby niveau".
§7:
Såfremt der observeres brud på skyttehuset eller skiveanlæg, skal det straks meddeles til de, der har
dagligt tilsyn med de enkelte baneafsnit eller ved at kontakte bestyrelsen.
§8:
Den udleverede nøgle og kode til alarmanlægget er strengt personligt og må ikke overdrages til en
anden person.
Såfremt en nøgle bortkommer skal det straks meddeles den ansvarlige eller ved at kontakte
bestyrelsen, hvor erstatning kan komme på tale.
§9:
Kantinens drift er udlagt til en medlemsforening, som sørger for, at der altid er mulighed for at
erhverve sig noget at drikke fra køleskabet, kaffe m.m. Når den pågældende medlemsforening ikke
er tilstede, er der selvservicering ved, at man lægger penge for det, man tager i køkkenet.
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