Ordensreglement.
For skydning på NFBLs arealer.

Skive-skydning.
Kun medlemmer af NFBL må opholde sig på skive-skydningsbanen.
Ikke-medlemmers ophold på banen skal forud godkendes af en person fra bestyrelsen.
Børn må aldrig opholde sig på skydebanen uden opsyn af en voksen skytte.
Al skydning op i luften er strengt forbudt.
Bue og pil skal holdes tydeligt adskilt alle andre steder end på skyde-linien.
Kun på skyde-linien må pilen lægges på buen og først når alle er klar til næste serie. Bue og pil må
herefter kun spændes hvis den rettes mod jorden og aldrig højere end aktuelle banes skydemåtte.
Skydning skal foregå på de fast etablerede baner og kun mod de opstillede skydemåtter.
De står på: 10.-15.-20.-30.-40.-50.-60.-70. og 90. meter.
Der er en’ bane beregnet til indskydning af bueudstyr.
Al skydning skal foregå fra skydelinien og aldrig på tværs af arealerne.
Stå over skyde-linien når du skyder. Aldrig bag skydelinien og aldrig foran den.
Det er strengt forbudt at overskride skydelinien for at komme på tættere skudhold.
Skift til en kortere bane hvis du skal tættere på.
De faste pilefang er besværlige at reparere og de ødelægges hurtigt hvis der indskydes på dem.
Al indskydning skal derfor foregå på indskydnings-banens pilemåtte.
Og ja; Gælder også når du er på skydebanen alene og der ikke er nogen der ser det..
Skydning og efterfølgende markering skal af sikkerhedsmæssige årsager foregå koordineret på
samtlige baner eller efter anvisning fra skydelederen.
Når du har afgivet dine skud forlader du skyde-linien så alle kan se at du har skudt serien færdig.
Ophold i skydeområdet ved skiverne skal gøres så kortvarigt som muligt.
Der er ventende skytter du tager skydetid fra. Løb er forbudt så, - hurtig gang tak.Tilkomne skytter må respektere igangværende skyderytme og falde ind når markering har fundet
sted og næste serie af skud begynder.

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

God og sikker skydning.
Bestyrelsen.
JJ.

