Nye tiltag i DGI-byen skyttehuset

1. Adgang
3 navngivne skytter (heriblandt formanden) i foreninger kan få adgang til opholdslokalet og våben boksen i DGI-byens
åbningstid. Foreningen sender navnene til DGI-byen. De øvrige medlemmer vil når de ansøger om kode få adgang til
opholdslokalet og våbenboksen en halv time før og efter foreningens bestilte træningstid. F.eks. når en forening har
træningstid onsdag kl. 16-18, vil det menige medlem have adgang fra 15.30 til 18.30 til opholds lokalet og våbenboksen..
Hvis der er problemer med adgang til skydebanen kontakt pedellen

2. Sikkerhed
Døren til opholdslokalet skal altid være låst også i foreningernes træningstid. Døren til våbenboksen må ikke stå
åbent i længere tid. Man skal således låse døren til våben boksen lige efter man har hentet sine våben. Der kommer
lås på døren til selve skydebanen. Dørerne vil være åbne mandag til torsdag kl. 16 til 22.30, onsdag kl.10 til 13,i samt
søndag kl. 14 til 16. Til arrangementer som er bestilt i gennem DGI-byen vil dørerne også være åbne.

3. Opbevaring i våbenboksen
Der må kun opbevares våben/ammunition i våben boksen. Alt andet udstyr skiver, støtter m.m. skal opbevares uden for
uden for våbenboksen. Der er kun foreningens våben der må opbevares i forenings skab. Medlemmer som er SKV2 godkendte i gennem foreningen må opbevare deres våben i foreningen skab. F.eks. må en skytte der har registreret sit våben i
KS ikke opbevare sit våben i BW-I skab selvom han også er medlem af denne forening.

4. Video overvågning
Der vil blive opsat video overvågning

5. Pris på kommunalt træningstid.
Kommunen vil opkræve 1 kr. i timen pr. bane. Vores bestilling igennem kultur- og fritidsforvaltning vil danne
grundlag for afregningen

6 Kommunalt træningstid
Der kan bestilles kommunalt træningstid igennem kultur- og fritidsforvaltningen fra 1/9 til 31/5, dog ikke i skolerne
efterårs-, jule- påske- og vinterferie.
Hvis banerne skal bruges udenfor den kommunale tid, til træning skal der bestilles baner igennem DGI-byen. Pris 32 kr. i
timen pr. bane.

7. Tider til Stævner og andre aktiviteter
Til arrangementer (stævner m.m.) skal der bestilles tid igennem DGI-byen. Stævner 32 kr. i timen pr. bane.

8. skydeleder/banekommandør
Husk der skal altid være en skydeleder og en banekommandør på afsnittet når der skydes

