Sikkerhedsbestemmelser
Du skal som skytte altid overholde disse bestemmelser.
Skydevåben er ikke legetøj. derfor vær dig dit ansvar bevidst
i omgang med skydevåben og ammunition.
Indtil du selv har kontrolleret, om et våben er ladt eller afladt,
skal du behandle det, som om det var ladt og farligt.
Kådhed straffes hårdt - sigt derfor aldrig mod levende væsener
med dit våben.
Kontroller, at dit våben er rent inden du skyder.
Et våbens munding skal du altid holde rettet fremad og opad i
målretningen, når våbnet lades eller aflades.
Når du bærer et våben, skal mundingen pege opad.
Ret dig altid efter skydelederens anvisninger.
Hold kun fingeren på aftrækkeren, når du skal afgive et skud.
Er der personer mellem dig og skiverne, skal dit våben være afladt,
og du må ikke røre det, så længe personerne er der.
Dit våben skal altid være afladt, når du stiller eller lægger det fra
dig. Under ophold på skydebanen skal låsen på dit våben være åben,
når du ikke skyder. Når standpladsen forlades skal sikkerhedspløk
altid være isat. Sikkerhedspløk skal ligeledes være isat hvis et våben
efterlades på standpladsen

Kontingentregler.

Kontingentet er kr. 400,- pr halvår med skæringsdatoer1/1 og 1/7.
Undtagelsen herfor er hvis indmeldelsen sker senere end tre mdr.
efter en skæringsdato, dvs. mellem d. 1/4 og d. 31/6 eller d. 1/10 og
d. 31/12 i dette tilfælde betales der 200,- kr. for det igangværende
kvartal og derefter betales 400,- kr. pr halvår.
Ved indmeldelse betales der kr. 100,- sammen med aflevering af
blanketten, beløbet fratrækkes på kontingent opkrævningen.

Indmeldelsesbegæring
Undertegnede ønsker indmeldelse i Hvidovre Skyttekreds.
(Udfyld med blokbogstaver eller på computer)

Navn:
Adresse:
Postnr:
Født den:

By:
År:

TLF:
E-mail:
For personer under 18 år kræves forældres evt. værges
underskrift..
Jeg erklærer herved, at jeg har gjort mig/mit barn bekendt med
Gældende sikkerhedsbestemmelser (vedlagte ark) samt forstået
kontingentreglerne.

______________________________
Underskrift
______________________________
Forældres underskrift
______________________________________________________
Dette felt til foreningens brug.
Indmeldt dato:_________ År:_____ Udfyldt af________
Medlems nr.___________
Klasse:_______________
Skydekort udstedt________
Skytte nr._______ Pistol_____ Riffel_____

