AVTALE, REGLER OG KRAV TIL PERSONLIG
MEDLEMSKAP
I SKYTESENTERET
1. PERSONLIG MEDLEMSKAP.
For å bli personmedlem i Skytesenteret gjelder pt følgende:
·
·

Medlemskapet er personlig, og adgangskortet kan ikke lånes bort l andre.
Adgangskortet blir ikke utstedt før gyldig våpenkort er forevist for riﬂe/pistol, og
medlemmet må gjennomgå et godkjent instruktør/sikkerhetskurs for bruk av den respek ve
bane de skal ha lgang l. De e kan gjennomføres i e er d e er innmelding, men skal
være gjennomført før en får personlig adgang l anleggene.

2. ØKONOMI OG TILGANG
·

·

·

For å benytte skyteanlegget og de øvrige fasilitetene må en ha betalt medlemskap på
kr 2.000. - pr år for fri tilgang hele året.
Dette dekker forbruk av materiell etc for de som ikke skyter digitalt og for
skivemateriell etc
Årsavgiften gjelder for det aktuelle kalenderåret, og adgangskontrollen vil først være
aktivert når årsavgiften er betalt for det gjeldende året. Adgangskortet vil være aktivt
ut januar påfølgende år, og reaktiveres først ved innbetaling av årets årskontingent.
Det er fats edager for avlegging av de obligatoriske treningsskudd for storvilt prøven
fra april og utover onsdag 17-20. en betaler kun 3,5o pr skudd for de digitale skiver.
Oppskyting er og mulig på onsdager og hos srjﬀ mandager og andre klubber

3. GENERELLE KRAV OG REGLER.
Åpningstider.
De personmedlemmene som har betalt årsavgift kan benytte anlegget mellom kl 08.00 og
21.00 alle dager unntatt mandager og tirsdager kl 15.00-21.00. Anleggene kan benyttes uten
ledsagere eller andre fra klubben, da anlegget er automatisert.
Videre er der ikke tilgang til banene/noen baner i de helgene der arrangeres konkurranser.
Dette er begrenset til noen helger i sommerhalvåret, og vil være annonsert på webside
kalender og oppslag.

Sikkerhet og baner.
Etter gjennomført sikkerhetskurs, vil et privat adgangskort bli aktivert slik at medlemmet har
adgang til de deler av anlegget vedkommende har våpen for, og er godkjent bruker av.
Et privatmedlem har mulighet til å ta med en gjesteskytter 2 ganger pr person, og denne skal
innskrives i gjesteprotokoll i adgangsrom. Hvis en tar med samme person ﬂere ganger enn
tillatt, så kan dette føre til utestenging for personmedlemmet i en periode. Dette vil bli
kontrollert på forskjellige måter.
Personlige medlemmer vil måtte ha sikkerhetskurs og tillatelse (se punkter nedenfor) for den
banen de ønsker adgang til.

·

Pistolbanene krever at en har våpenkort for håndvåpen, være medlem av pistolklubb
og at en har gjennomgått sikkerhetskurs for denne banen. For den dynamisk/praktiske
banen gjelder eget kurs og egne krav for bruk av denne banen. (ref. SSSL)

·

Riﬂe og elgbanen krever at en har våpenkort på riﬂe. Ege t sikkerhetskurs for denne
banen skal være gjennomgått før en får aktivert adgangskortet på denne banen.
Hele skytebane-anlegget er videoovervåket. Alle medlemmer aksepterer å bli
videoovervåket ved signering av denne medlemssøknad. Dette er for å øke sikkerheten
for alle, og for å kunne avdekke misbruk av bane og regelverk. Datatilsynets regler
gjelder ikke for private klubber hvor medlemmet har godkjent dette. Filer blir ikke
langtidslagret og vil KUN bli brukt overfor medlemmer ved lovovertredelse og/ eller
misbruk av anlegg.

·

Alle medlemmer forplikter seg til å følge de til enhver tid gjeldende sikkerhets- og baneregler som gjelder. Disse er oppslått på alle banene. Brudd på disse kan medføre utestengelse
fra anlegget for kortere eller lengre tid.
Hele anlegget er helautomatisert, og lys går på ved inngang til de enkelte banene. Lys, skiver
og monitorer blir startet opp ved ankomst, så skyting enkelt kan startes. Ved innpassering
starter et rødt, roterende lys på stolpen ved inngang. Dette viser at skyting foregår. Alle
brukere av anlegget skal sjekke at lyset er på, og gi beskjed til vaktmesteren dersom lyset ikke
virker. Banene skal ikke benyttes før dette lyset er på.
Regelverk og instrukser vil bli oppsatt på hver av banene.
Gjennomgått sikkerhetskurs vil være et krav for å få aktivert adgangskontroll brikke.
Et bevis for gjennomgått sikkerhetskurs vil bli utstedt til hvert enkelt medlem etter at kursene
er gjennomført. Dette skal medbringes og fremvises på oppfordring fra ansvarlige personer.
Ved undertegnelse av denne søknad og denne informasjonen bekrefter begge parter at regler
og krav er gjennomgått, forstått og akseptert.
Undertegnende ønsker medlemskap i Skytesenteret as. (Bruk blokkbokstaver)

Navn: ___________________________Adresse: __________________________________
Postnr: ___________Sted:_____________________________________________________
mobil:_____________________________E-post:__________________________________
Våpentype: ________________________________
Våpenkort er fremvist for: riﬂe ___pistol/revolver__ (kryss av for det som passer)
Rogaland dato: _________________________

___________________________________________________________________________
Underskrift medlem
Underskrift Skytesenteret as
Kontakt info Skytesenteret as: Daglig leder Per Arild Årebråt 91686186
post@skytesenteret.no

