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Regler for anvendelse af skydefaciliteter 
 
Nedenstående regelsæt er gældende ved skydning på Hanebjerg Skyttecenter, Hanebjergvej 6, 
3400 Hillerød. Politiets ”Instruks for banens brug”, miljøgodkendelse, sikkerhedsbestemmelser, 
forsikringsbetingelser og dette regelsæt findes på www.hanebjerg-skyttecenter.dk.  
 

1. Dette regelsæt omfatter alle Hanebjerg Skyttecenters skydefaciliteter, herunder 300m, 
200m, 100m, 80m og 50m riffelbaner, 25m pistolbaner samt terrænfaciliteter. 

 
2. Skydning på banerne skal foregå inden for rammerne af: 

a. Politiets ”Instruks for banens brug” 
b. Hanebjerg Skyttecenters miljøgodkendelse 
c. Sikkerhedsbestemmelserne 
d. Forsikringsbetingelserne 
e. Dette regelsæt. 

 
3. Banerne må kun anvendes til det formål de er beregnet til og der må kun skydes på 

godkendte mål jf. Politiets ”Instruks for banens brug” og sikkerhedsbestemmelserne, 
alternativt en indhentet godkendelse fra Politiet, der skal foreligge inden skydningen. 
 

4. Hvis banerne skal anvendes til anden skydning end angivet i Politiets ”Instruks for banens 
brug”, herunder skydning uden for standpladserne, skal der foreligge en godkendelse fra 
Hanebjergudvalgets formand inden skydningen påbegyndes.  

 
5. De miljøgodkendte skydetider skal altid overholdes – skydning uden for disse tidsrum 

betragtes som ulovlig skydning: 
a. Mandag-fredag  kl. 7.00-21.00 
b. Lørdag   kl. 9.00-20.00 
c. Søn-/helligdage  kl. 9.00-18.00 

 
6. Alle skydninger skal indføres i driftsjournal, der forefindes på banen.  

 

7. Kun bookede skydninger er tilladt, jf. bookinglisten på hjemmesiden. Dog kan der skydes 
’på chancen’ hvis der indehaves årskort/nøgle. Årskort/nøgler er personlige og det er ikke 
tilladt at skyde flere på samme årskort/nøgle, medmindre Hanebjergsudvalgets formand 
giver særlig tilladelse hertil.  

 
8. Der må ikke gennemføres såkaldte firmaskydninger, polterabends o.lign. på Hanebjerg 

Skyttecenter. PR-skydninger for foreninger kan kun i særlige tilfælde, og efter forudgående 
aftale med Hanebjergudvalgets formand, afholdes på Hanebjerg Skyttecenter. 
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9. Skader på materiel ifm. brugen af Hanebjerg Skyttecenter skal erstattes. 
 

10. Der må ikke ryges indendørs på standpladser/baneafsnit og alkohol må ikke indtages før og 
under skydningen. 
 

11. Der skal ryddes op efter endt skydning, hylstre skal opsamles og affald skal fjernes. Der er 
opstillet skraldespande ved alle faciliteter. Ved større mængder affald (skydeskiver etc.) 
bedes disse lægges direkte i containere opstillet ved hovedhus, Store Pistolbane, 
100m/300m standpladshus og ved terrænbanen. 
 

 
Ansvar ifm. skydning 
 

1. Der skal altid være en ansvarlig skydeleder til stede og alle skytter har medansvar for at 
skydning foregår sikkert, jf. instrukser og sikkerhedsbestemmelser. 

 
2. Hvis skydningen/stævnet er arrangeret af en af DGI’s foreninger eller en forening uden for 

DGI, er foreningsformanden eller en af ham udpeget skydeleder, ansvarlig for sikkerheden 
omkring skydningen.  

 
3. Hvis skydningen/stævnet er arrangeret af DGI Nordsjælland er formanden for DGI 

Nordsjællands skydeudvalg eller en af formanden udpeget skydeleder, ansvarlig for 
sikkerheden omkring skydningen.  

 
4. Hvis skydningen/stævnet er arrangeret af en ekstern bruger er arrangøren, eller en af ham 

udpeget skydeleder, ansvarlig for sikkerheden. Ansvarlig skydeleder skal oplyses ved 
booking af banen. 

 
 
Sanktioner ved overtrædelse 

1. Overtrædelse af ovenstående regler vil medføre bortvisning af pågældende skytte/forening 
samt karantæne for skytte/forening i minimum 3 måneder. 
 

2. Overtrædelse af Politiets instrukser for banens brug, Miljøgodkendelsen, 
sikkerhedsbestemmelser eller ved anvendelse af ikke-godkendte våben eller mål vil 
medføre en anmeldelse til politiet samt permanent udelukkelse fra benyttelse af faciliteter. 
 

3. Bortvisning, karantæne og udelukkelse af enkeltskytter eller foreninger vil blive meddelt 
foreningens formand samt oplyst på Hanebjerg Skyttecenters hjemmeside. 

 
4. Alle brugere af Hanebjerg har pligt til at gøre opmærksom på overtrædelser over for både 

enkeltskytter og foreninger, såfremt ovennævnte regler og instrukser ikke overholdes samt 
efterfølgende meddele dette til Hanebjergudvalgets formand. 

 
Med venlig hilsen 
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