SkydebaneSamvirket Kær Vestermark
Leje og brug af
300 meter langdistance skydebane og
50 meter kortdistance skydebane (25 m pistol)
Regler og betingelser fremgår af www.vestermark.info
som er læst for forstået

BOOKING
300 meter langdistancebane og 50 meter kortdistancebane bookes hos SkydebaneSamvirket Kær Vestermark, via hjemmesiden
www.vestermark.info. Der kan linkes til hjemmesiden for Sønderborg Kommune, Sønderborg Jagtforening, Sønderborg Skyttekreds samt
Borgerforeningen.
Skydebanen kan alene anvendes såfremt kopi af godkendt booking formular medbringes på skydebanen og forevises på forlangende,
alternativt at godkendt booking er synlig på hjemmesiden www.vestermark.info.
ANSVARLIG
Skydebanen kan bookes og benyttes af personer der er i besiddelse af et lovligt våben med tilhørende tilladelse.
Det påhviler den der er ansvarlig for skydningens gennemførsel at man er bekendt med almindelige sikkerhedsregler, gældende
lovgivning samt at man er bekendt med ”Instruks for banens brug”. Kopi er ophængt på skydebanen ligesom den fremgår på
www.vestermark.info.
Den ansvarlige skydeleder og den af denne udpegede ansvarlige leder skal være erfarne skytter og myndige.
Skydelederen eller den af denne udpegede ansvarlige leder skal være til stede, når der skydes på et skydebaneafsnit.
Skydelederen, eller den af denne udpegede ansvarlige leder, er sammen med den enkelte skytte ansvarlig for, at de vilkår, der er fastsat
for anvendelse af skydebanen overholdes i forbindelse med skydning på det pågældende skydebaneafsnit, herunder at der alene
anvendes de aftalte skiver.
Det er ikke tilladt at overdrage et våben til en person, uden gyldig tilladele. Dette kan kun fraviges hvis den der overdrager, er i
besiddelse af gyldigt Instruktørbevis udstedt af Danmarks Jægerforbund; eller er omfattet af SKV godkendelser /
Sikkerhedsbestemmelser for skydning under DGI, Dansk Firmaidræts Forbund eller Dansk Skytteunion.
Ved anden brug end den tilsigtede kan den / de ansvarlige drages økonomisk til ansvar for eventuel forvoldt skade på personer, baner,
udstyr samt bygninger.
SKYTTER
Det påhviler enhver der færdes og anvender skydebanen at være i besiddelse af en ansvarsforsikring, da jagttegn og våbentilladelse ikke
dækker øvelses skydning.
BETALING
Betaling til konto 8010-0001547505 i Sydbank (anfør skydeleders navn og skydedato), eller kontant, skal være gennemført inden
skydning påbegyndes.
300 meter langdistance bane
Baneleje, uden skiver
Ved leje af skiver
Ved leje af riffelinstruktør
og instruktør
derudover
derudover
Pr. skydetid, inkl. moms

500,00

50 meter kortdistance bane
(25 m pistol)

Baneleje, uden skiver
og instruktør

Pr. skydetid, inkl. moms

500,00

500,00
100,00 (pr. GONG mål)
Ved leje af skiver
derudover

500,00

500,00
100,00 (pr. GONG mål)

500,00

Ved leje af riffelinstruktør
derudover

NØGLER
Udlevering af nøgler aftales individuelt og efter endt skydning skal nøgler afleveres som aftalt.
SOMMER

09 – 21:00 på hverdage (fredag dog til 18)

1. maj til 31. august

09 – 16:00 på lørdage
09 – 13:00 på søndage

VINTER

09 – 21:00 på hverdage (fredag dog til 18)

1. september til 30. april

09 – 16:00 på lørdage
09 – 15:00 på søndage

Såfremt der opstår problemer kan SkydebaneSamvirket Kær Vestermark kontaktes telefonisk +45 2072 4076.
Booking
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BOOKING FORMULAR
ANSVARLIG SKYDELEDER

BOOKING

BEMÆRKNINGER

BETALING

Navn
e-mail
Mobil telefon
Forening
TIDSPUNKT
Dato
Start kl.
Slut kl.
DELTAGERE
Åben skydning
Lukket skydning for medlemmer
af arrangerende forening
BANE
300 meter lang distance
50 meter kort distance
Øvrigt område
OMFANG
Leje af bane

Kr. 500,00

Leje af skiver

Kr. 500,00

Leje af 1 stk. GONG mål
(Skudafstande jf. Instruks for banens brug. Dog min. 200 m på langdistancebanen)

Kr. 100,00
Kr. 500,00

Leje af riffelinstruktør
BETALING
Dato for Web-bank overførsel

Konto nr.
8010-0001547505
Anfør NAVN og SKYDEDATO

NØGLER
Afhentes
Udleveres
Afleveres
BEMÆRKNINGER
ANTAL skytter pr. dag skal oplyses
efter endt skydning
UDLEJER
Forening

SkydebaneSamvirket Kær Vestermark

Navn på booking ansvarlig

mogens.jensen@privat.dk

Tlf. nr. booking ansvarlig

0045 2072 4076

Såfremt der opstår problemer kan SkydebaneSamvirket Kær Vestermark kontaktes telefonisk +45 2072 4076.
Booking

