Träningsskytte för medlemmar med funktionärsuppdrag, utanför ordinarie öppettider s.k.
nyckelskjutning eller ”eget skytte”.
Möjligheten till s.k. nyckelskjutning är en förmån för förtroendevalda, funktionärer
och tävlingsaktiva medlemmar inom Jrf Nyk/Sdt och ordinarie priser gäller.
Övriga medlemmar, jaktlag och andra skytteintresserade hänvisas till ordinarie öppettider eller hyresmöjligheter
Nyckelskjutning får inte genomföras under ordinarie öppettider eller när tävlingsarrangemang pågår på banan. Undantag kan göras efter överenskommelse
med styrelsen eller tävlingsledningen.
För att genomföra nyckelskjutning skall följande uppfyllas:
– Nyckelinnehavaren skall boka banan genom skytteansvarig, Andreas Zotter tel. 070-538 24 80.
– Den som bokar banan skall, om han inte har tillräckliga kunskaper om hur den bokade banan
fungerar, se till att ha med sig skyttar som har den kunskapen.
– Nyckelinnehavaren som bokat banan skall vara skjutledare (Antecknas på skjutprotokollet) och
skall alltså personligen närvara vid skjutningen och se till att gällande säkerhets-och ordningsregler följs.
– Skjutledaren svarar för att skyttet inte stör eller gör intrång på eventuella andra arrangemang.
– Eventuella besökare/skyttar skall av skjutledaren bemötas på ett välkomnande sätt.
– Skjutledaren svarar för att den bana som används städas och iordningställs efter genomförd
skjutning.
– Skjutledaren svarar för att skyttet bokförs och redovisas enligt ordinarie rutiner. Dvs. skjutprotokoll med skyttarnas namn och antal serier upprättas och redovisas med kvitton för varje serie.
Lerduvekastarnas räkneverk läses av och antalet förbrukade duvor redovisas. (funktionärer skjuter
för 25 kr per serie, medlem för 50 kr per serie och icke medlem för 60 kr per serie). Förköpta biljetter skall i största möjliga utsträckning användas. I undantagsfall kan swish användas.
Skjutledarenskall då swisha hela beloppet och ange datum, bana och vilka skjutbiljetter
som betalats, som meddelande på swishen.
Meddelandet på swishen antecknas också på redovisningsblanketten.
– Skjutledaren svarar för att eventuella driftsstörningar och anläggningsproblem rapporteras till
aktuell banchef eller styrelsens skytteansvarig.
Missbruk av förtroendet att genomföra nyckelskjutning kan leda till att utlånad nyckel återkallas.
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