ADGANGSKORT / TAG TIL ARONSLØKKA SKYTEBANE
1. Skyttere som ønsker å trene på Aronsløkka utenom organisert trening kan søke om å få utdelt
adgangstegn / tag til banen.
2. Det er baneansvarlig som tar imot søknader og utleverer tag. Dersom baneansvarlig er i tvil om
en skytter fyller kravene til å inneha tag, avgjøres saken av styret.
3. Før tag / adgangskort utlevers skal skytteren:
1. Ha satt seg grundig inn i alle regler som gjelder for skytetider, kaliberbegrensning og
sikkerhet på banen. Reglene er oppslått på banen og er også tilgjengelig på klubbens
hjemmesider http://www.aronsk.no.
2. Ha fått nødvendig opplæring i bruk av alle typer skivemateriell og teknisk utstyr som brukes
under trening.
3. Vist seg skikket til å håndtere våpen og behandle utstyret på banen med forsiktighet.
4. Det er fastsatt et depositum for tag. Depositum må være innbetalt før tag kan utleveres.
5. Det skal kvitteres for utlevert tag på eget skjema fastsatt av styret. Underskriften bekrefter at
skytteren er kjent med og har godtatt de reglene som gjelder for bruk av tag. Det er ikke
anledning til å låne ut tag. Mister man tag, må baneansvarlig underrettes øyeblikkelig. For ny
tag kreves nytt depositum.
6. Det er fastsatt en årlig avgift for tag. Avgiften bortfaller hvis man gjør dugnad for klubben minst
tre ganger i løpet av et kalenderår. Som dugnad regnes:
1. Deltakelse i organiserte dugnader på klubbens baner
2. Være vakt, skyteleder , dommer eller instruktør på treninger og stevner på klubbens baner
3. Delta i rigging av feltløype samt være mannskap på standplass / sekretariat under feltstevner
4. Styreverv i klubben
5. Andre dugnadsaktiviteter godkjent av styret
7. Tag kan leveres tilbake til baneansvarlig. Depositum vil bli tilbakebetalt uten renter.
8. Tag kan sperres eller kreves tilbakelevert i følgende tilfeller:
1. Kontingenten til klubben er ikke betalt eller skytteren har annen gjeld til klubben.
2. Ved brudd på ordens- og sikkerhetsregler for banen, herunder kaliberbegrensning og
skytetider.
3. Ved manglende innbetaling av årsavgift / manglende dugnad
4. Hvis styret finner at skytteren ikke lenger er skikket til å ha selvstendig adgang til banen.
5. Ved skadeverk på banen utført ved forsett eller grov uaktsomhet
9. Dersom tag er sperret, må det betales en avgift for å oppheve sperringen
10. Skytteren er økonomisk ansvarlig for skader påført bane og utstyr dersom dette er skjedd med
forsett eller grov uaktsomhet.
* Satser for depositum, årsavgift og reaktivering av tag vedtas av årsmøtet eller styret.
Pr. 2018 er alle tre satser kr. 600,-.

