Schietvereniging Tref

BaanReglement
1. Ieder dient zich op de schietbaan en de omgeving daarvan zό te gedragen dat de veiligheid te
allen tijde gewaarborgd is. Men dient zich te gedragen conform de regels van de wet en de
vereniging. Veiligheid t.o.v. de andere schutters, de schutter zelf en de baan is van het grootste
belang. Gehoorbescherming is niet verplicht, wel aanbevolen; evenals een veiligheidsbril.
ALCOHOL is een NO-GO
2. Tijdens de training of het oefenen van de schutters is een VVF aanwezig (vereniging
veiligheidsfunctionaris), herkenbaar aan het VVF logo. De taak van de VVF is de veiligheid op
de baan te verzekeren door persoonlijk toezicht uit te oefenen. Een schutter, die zich niet aan
de veiligheidsreglementen houdt (dit reglement is aan iedere schutter uitgereikt) kan door de
VVF van de baan verwijderd worden. De VVF kan zich door een of meerdere personen laten
bijstaan in het uitoefenen van zijn functie.
3. Alleen schutters, trainers en de VVF mogen tijdens het schieten op de baan zijn. Op verzoek
(aan een lid van het bestuur) kan daar een uitzondering op gemaakt worden.
4. De rust op de schietbaan dient zoveel mogelijk bewaard te worden.
5. Het is verboden om zonder toestemming van de eigenaar diens wapen ter hand te nemen.
6. Het vervoer van wapens naar en van de baan dient te geschieden in een koffer of foedraal. Zo
niet, dan met geopende sluitstukken (klepje open) en een daarvoor bestemde draad door de
loop. Een wapen mag niet achtergelaten worden op de baan (ongeladen en ontgrendeld),
behalve met toestemming van de VVF.
7. Het commando VUUR VAST: de wapens worden onmiddellijk neergelegd en ontgrendeld. De
VVF geeft aan wanneer het schieten voortgezet kan worden.
8. Het commando: STOP STOP STOP: de wapens worden onmiddellijk neergelegd en
ontgrendeld. De schutters doen een paar stappen achteruit. De VVF geeft aanwijzingen en de
schutters zijn verplicht die op te volgen. De VVF geeft aan wanneer het schieten voorgezet kan
worden.
9. Zowel voor eigen wapens als verenigingswapens gelden dezelfde veiligheidsregels. De VVF is
verantwoordelijk voor het veilig gebruik van verenigingswapens.
10. De VVF of bij diens afwezigheid, een bestuurslid is verantwoordelijk voor het veilig opsluiten
van de wapens: sluitstukken open, draad door de loop, cilinders losgedraaid, veiligheidspal
naar de goede kant verschoven.
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11. Het is verboden in de algemene ruimte wapens te hanteren, anders dan het transport van en
naar de baan.
12. De schietruimte is dé plaats waar handelingen verricht worden aan wapens om kleine storingen
te verhelpen of het verrichten van onderhoud. De VVF is hiervan op de hoogte. Ook dan gelden
alle veiligheidseisen.
13. Iedere schutter is persoonlijk verantwoordelijk voor het opruimen van zijn plaats aan de
schietbalie.
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