Huisregels SSVB

GEBOUW
Iedereen die de het gebouw betreedt moet zich te melden en wordt ingeschreven bij de tafeldienst
medewerker.
 De ledenbadge of gastenbadge moet altijd zichtbaar gedragen worden binnen het gebouw.
 Iedereen houdt zich aan de aanwijzingen gegeven door de tafeldienst medewerker of de Vereniging Veiligheid
Functionaris (VVF). Bij niet opvolging kan, door genoemde autoriteiten, de verdere toegang ontzegd worden.
 In de kantine is het verboden om wapens te onderhouden, te hanteren of te tonen. Uitzondering hierop is het
meenemen of terugbrengen van verenigingswapens, waarbij de wapens in geopende toestand moeten zijn en
voorzien van vlaggetje of sluitblokje.
 Het maken van foto of filmopnames in of rond het gebouw, is zonder voorafgaande toestemming van het
bestuur, verboden.
 Roken is in het gehele gebouw verboden.
 Er kan alleen geschoten worden in nuchtere toestand (dus niet onder invloed van alcohol en/of drugs).
 Alle gebruikte consumpties dienen afgerekend te zijn, voor je het gebouw verlaat.
 Was na je schietbeurt goed je handen; lood en kruitslijmresten bevatten o.a. zware metalen die je liever niet
binnen krijgt.
SCHIETBANEN
 De schietbanen zijn allen toegankelijk voor leden van SSVB, aspirant-leden van SSVB en
gastleden in het bezit van verlof.
 Wapens mogen alleen op het schietpunt (in de veilige richting) geladen worden.
 De schutter dient na het schieten het schietpunt schoon achter te laten.
 De schutter laat na het schieten de schijven afgeplakt achter, of verwijdert de schietschijf.
 Alle leden zijn mede verantwoordelijk voor schoon achterlaten van de schietbaan, en helpen bij de laatste
schietbeurt met opruimen.
12 METER BAAN
Op deze baan mag alleen geschoten worden met
 Pistolen, revolvers en geweren van kaliber.22
 Luchtpistolen en luchtgeweren
De baancommandant of Veiligheidsfunctionaris kan een.22 schutter verzoeken uit te wijken naar de 25 meter baan,
indien er met lucht geschoten wordt.
25 METER BAAN
Alle bovengenoemde en groot kaliber pistolen, revolvers en .30m1 geweren.
50 METER BAAN
Alle bovengenoemde en groot kaliber geweren.
HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN DE HIERONDER VERMELDE MUNITIE TE GEBRUIKEN:
 Hagel
 Pantser doorborend
 Lichtspoor
 Brisant
 Staalkern
Indien het soort munitie niet herkenbaar is mag er niet mee geschoten worden en dient een exemplaar af geven te
worden voor onderzoek.
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