
                                                                                                                                                                                     

Lejekontrakt og Reglement for leje af nøgle til skydebanerne 

Revideret 8. Jan. 2020. 

 
Sejs, den ____/ ____- 2020. Lejen pr. år kr.200,- + Oprettelsesgebyr 200,-        Nøgle  Nr.____ 

 

Lejerens navn:   

 

Adresse:                          

 
1. Lejeren skal være i besiddelse af gyldig våbentilladelse til våben, registret i Sejs-Svejbæk Skf. og/eller Sejs-

Svejbæk Sortkrudtskytter. Og som lovligt kan anvendes på banen. 

1a. Lejeren skal have studeret kompendium og bestået obligatoriske Skydelederprøve ”Diplom”. 

2. Lejemålet følger din kontingent periode, eller for den ved nøglelejens oprettelse resterende del af perioden. 

3. Lejen fastsættes forud for en periode af bestyrelsen. 

4. Nøglen giver lejlighed til – udenfor normal skoletid – at benytte skydebanen under Sejs skole samt baner i 

Hårup på tider, hvor bestyrelsen ikke i forvejen har disponeret. Se punkt 10. 

4a. Nøglen giver ikke per automatik adgang til våbenkammer. 

5. Nøglen er personlig, og må ikke overdrages til andre. 

 

6. Gæster uden for åbningstid: Medbringer lejeren en gæst, der selv er besiddelse af våben, men ikke har nøgle – 

for så vidt angår besiddelse af gyldig våbentilladelse til våben som kan anvendes på banen. 

6a. Lejeren kan udlåne sit private våben til en gæst med SKV2, SKV3 eller SKV6 udstedt til Sejs-Svejbæk Skf. 

og/eller Sejs-Svejbæk Sortkrudtsskytter eller i anden forening der medlem ved DGI eller DSkyU uden logning.  

6b. Har lejeren en gyldig SKV3 med Box adgang er det mulig for gæsten at låne et foreningsvåben, dette skal 

registreres i logbogen.!! 

6c. Lejeren i sit hverv som skydeleder har ansvar for familie/gæster såvel på banen som i øvrige lokaler og gæst 

skyder sammen med lejeren som Skydeleder / Banekommandør.  

NB: Efter 3. Skyde gang på et år forventes der medlemskab af foreningen samt Vandelsgodkendt ved politi. 

 

7. Når banen på Sejs skole forlades, påhviler det lejeren at sikre baner samt opholdslokaler er i ryddelig stand, 

fordør samt mellemdør er låst og at alarmen er tilsluttet.  

7a. Skydelåger på baner i Hårup sikres og døre aflåses samt Udfylde Skyde journal der findes på kontor. 

8. Eventuelle skader skal meddeles bestyrelsen. Kontakt info på foreningens hjemmeside. 

8a. Dette gælder uanset om du benytter banen alene eller det er en klubaften. 

9. De i DGI og DSkyU`s og foreningens gældende sikkerhedsregler og baneinstruks skal til enhver tid følges. 

9a. En nøglelejer skal være bekendt med ovenstående regler inden udlevering af nøgle. 

10. Skydebanen i Hårup kan ikke benyttes på søn- og helligdage. 

10a.  Følgende skydetider er gældende på vores baner: 

  

Hårup:   Mandag til fredag: 7.00 – 21.00 samt lørdag 9.00 – 16.00. 

  Pistol og revolver: fra Cal. .22 til og med .38 og .357 Magnum - .40 S&W – .45ACP - 

.45Colt - .44 Spc. - Herunder Sortkrudt Pistol og Revolver samt Musket / riffel. Se 

instruks. 

   Mandag til fredag: 7.00 – 22.00 samt lørdag 9.00 – 18.00. 

  Cal. .22 Pistol og Riffel. 

  

Under Sejs skole: Cal. Se instruks. Der må ikke skydes før kl. 14.00. (Dog med undtagelse af weekend) 

 

Undertegnede accepterer ovenstående samt kvitterer for modtagelse af kopi af ”Lejekontrakt og Reglement” samt for 

modtagelse af nøgle. 

 

Oprettelsesgebyr 200 kr. refunderes ikke. 

 

 

 

--------------------------------------------------------                      -------------------------------------------------------- 

                   Som lejer                                                    For Sejs-Svejbæk Skytteforening 


