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Denne instruksen skal være kjent av alle som har nøkkel til Kurud skytebane.
All skyting på Kurud skal foregå innenfor banens gjeldende åpningstider. Brudd på dette
kan i grove tilfeller bli anmeldt og medlemmer kan bli ekskludert fra OSL.
1. Den som åpner banen med nøkkel er ansvarlig skyteleder inntil annen skyteleder
overtar. Hvis vedkommende forlater banen før skyting er avsluttet, skal han forvisse seg
om at det er andre med nøkkel som kan overta skytelederansvaret og låse.
2. All skyting skal foregå i hht banenes sikkerhetsreglement. Det skal kun benyttes
godkjent skivemateriell og magnumladninger er ikke tillatt.
3. Før skyting starter skal sikkerhetsflagget heises.
4. Nøkkelen passer til begge bommer og inngangsdøren til klubbhytte.Til høyre innenfor
døren til klubbhytte henger sikkerhetsflagget og nøkler til lyspanel og skiveboder.
5. Sistemann som forlater banen skal sørge for at begge banene er ryddet for
skivemateriell, skiver hengt på plass i boder og alle standplasser er ryddet for hylser og
skrot.
6. Sikkerhetsflagget skal taes ned og og henges opp på anvist plass, lyspanel skal låses
(vri EN gang mot høyre) og alle nøkler skal henges på anviste plasser.
7. Hvis bommen opp mot haglebanen er åpen når man forlater pistolbanen skal bommen
ned mot gamle Mossevei forbli åpen og ulåst. Bommen inn til pistol banen skal alltid
låses når man forlater banen som sistemann.
Alle OSL medlemmer og brukere av banen er solidarisk ansvarlig for:
•

at sikkerhetsreglementet for banen overholdes og følges.

•

at banefasiliteter, utstyr, skivemateriell og standplass holdes i orden.

•

at utstyr og banefasiliteter ikke brukes på en måte som vil føre til at disse blir
ødelagt ut over vanlig slitasje.

Brukere av banen forplikter seg til å holde seg oppdatert med eventuelle endringer og
kunngjøringer via Oppegård SL sin hjemmeside: www.oppegaardsl.no

Styret i Oppegård Skytterlag (OSL)

