Ordensreglement.
For skydning på NFBLs arealer.

Jagtbane-skydning.
Kun medlemmer af NFBL må opholde sig på og skyde på jagtbanen.
Ikke-medlemmers ophold på jagtbanen skal forud godkendes af en person fra bestyrelsen.
Børn må aldrig opholde sig på jagtbanen uden opsyn af en voksen skytte.

Faunaen / beplantningen / dyr og fugle skal respekteres og lades i fred.
Og helt rigtigt forstået ja. - På jagtbanen er der ikke noget der hedder ukrudt - der bare skal hugges
ned med det lyssværd /-den pind du lige har i hånden.

.
Al skydning skal foregå på de fast etablerede baner og kun mod de opstillede mål.
Skydning op i luften er strengt forbudt
Skydningen skal foregå fra stand-pælene og der skal skydes direkte mod de opstillede faste pilefang
eller opstillede 3-D dyr.
Stå inden for en radius af en halv meter til siden eller, bag stand-pælen når du skyder.
Bue og pil skal holdes tydeligt adskilt alle andre steder end ved standpælen.
Kun ved pælen må pilen lægges på buen og først når alle er klar til næste serie. Bue og pil må
herefter kun spændes hvis den rettes direkte i jorden eller direkte mod aktuelle banes mål.
Der må kun skydes efter gældende point-zoner på opsatte ansigter/dyre-billeder.
Det er strengt forbudt at skyde efter andet end optegnede point-zoner på 3-D dyrene.
Bevidst skydning efter andet end point-zoner på 3-D dyr, så som hoved, øjne og ører, vil medføre
bortvisning fra skydning på jagtbanen.
3-D dyr koster forenden af en jetjager. Derfor.
Skydning og efterfølgende markering skal af sikkerhedsmæssige årsager foregå koordineret.
Hold skærpet opsyn med andres færden i området.
Af-springende pile flyver helt uforudsigeligt.
Gør ophold i skydeområdet ved målene så kortvarige som muligt.

Samtlige medlemmer af NFBL er forpligtiget til at deltage i vedligeholdelse af banerne og i
håndhævelsen af ovenstående regler for adfærd på jagtbanen.

God og sikker skydning.
Bestyrelsen.
JJ.

