Vejledning for anvendelse af Sorø jagt- og
naturforenings flugtskydningsbane
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Denne vejledning følger retningslinjerne fra regeringen, sundhedsmyndighederne, DJ og Midtog Vestsjællands Politi
Retningslinjerne kan ændre sig fremadrettet, og Sorø jagt- og naturforening vil handle derefter.
Se hjemmeside ”sorojagt.dk” for opdaterede regler
Alle skytter med jagttegn eller gyldig bæretilladelse kan skyde
Alle skytter skal være medlem af foreningen, dog er det tilladt for haglprøveaspiranter at træne.
Medlemspåtegning og/eller bevis for manglende haglprøve, vises på forlangende. Det er ikke
muligt at melde sig ind på dagen.
Der ydes ikke instruktion til haglskydeprøveaspiranter, men disse er velkommen til at anvende
banen på egen hånd
Banevagterne er øverste myndighed på banen, deres retningslinjer skal efterleves. Ved for stor
tilstrømning til banerne, kan de sende skytter retur til deres køretøj
På P-pladsen, skal der minimum være 2m mellem alle køretøjer, der skal parkeres i afmærket
område ved ankomst
Medbring gevær og ammunition fra bil, inden registrering
Ved fremmøde, skal alle registrere sig hos salgspersonalet i klubhuset, der kan kun være en
skytte ad gangen der betjenes. Indadgående skytte viger for udadgående.
Der kan kun betales med dankort
Der sælges ikke mad og drikke
Ved registrering udleveres engangshandsker, der skal benyttes ved håndtering af terminaler og
manuelle udtrykkere
Efter registrering kaldes holdet frem til start af banevagten ved klubhuset
Færdselsretningen foregår venstre om mod bagduerne og sportingsbanen, følg opmalet pile på
græsset. Se i øvrigt kort over dette.
Har man sygdomssymptomer eller er man i en særlig risikogruppe, skal man blive hjemme
Følg regeringens anvisning ved færdsel
Alle overtrædelser af gældende regler, vil føre til bortvisning
Sportingsbane maks. 5 skytter, maks. 1 runde pr. hold
Jagtbane maks. 4 skytter på hver stand, i skydehusene maks. 1 skytte og 1 trykker, maks. 10
duer pr. stand pr. skytte. Ved ankomst til en stand viger det indkommende for udadgående hold,
ved opstillet bordbænkesæt
Øvebanen er lukket for almindelige skytter
Efter endt omgang returneres der til bil, er der kapacitet, kan skytten henvende sig til
salgspersonalet igen, for ny omgang
Ophold på foreningens område er ikke tilladt, medmindre man er i gang med en skydeaktivitet
Banen følger sine normale åbningstider

