Godt at vide …..
I forbindelse med skydearrangementer på Vingsted
Skydebaner.
Arrangør …
Vingsted Jagt- og Skytteforening i samarbejde med Skydebaneforeningen Danmark
Adresse …
Vingstedvej 27 og Vingsted Skovvej 3, 7182 Bredsten
Parkering …
Der er mulighed for at parkere på
• græsarealerne - inden flugtskydningsbanen – i det markerede område
• ”gårdspladsen” overfor Flugtskydningsbanen
• Parkeringspladserne, som støder op til Vingsted Skydebaner ved Vingsted Skovvej
- Se i øvrigt kort
Påklædning …
Bemærk, det er udendørs overdækkede baner!
Vælg derfor beklædning efter vejr og vind.
Medbragt mad …
Må nydes i arealerne omkring Vingsted Skydebaner
Krav og anbefaling …
Det er et krav, at der bæres høreværn og det anbefales, at der bæres sikkerhedsbriller ved
skydningerne.
Deltagerne …
Behøver hverken jagttegn eller våbentilladelse for at være med til et skydearrangement.
Regler for håndtering af våben …
Skydeinstruktører: Må som repræsentant for Vingsted Jagt- og Skytteforening instruere og
derefter – under kyndigt opsyn - overlade våben til de tilmeldte deltagere.
Kun våben, som er godkendt til de respektive baner må anvendes.
Aldersgrænser …
Øvre grænse: Ingen
Nedre grænse: 18 år
Såfremt der deltager personer, som er under 18 år skal dette oplyses ved bestilling af
skydearrangementet.
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Forsikring …
Udgangspunktet er, som ved enhver anden ansvarsdækning, at det er skadevolders forsikring
som skal dække, det vil sige den skydendes egen ansvarsforsikring.
Skydebanebekendtgørelsen siger, at forsikringspligten ligger ved ejer og den faste bruger.
Skydebaneforeningen Danmark og Vingsted Jagt- og Skytteforening er ansvarsforsikret ved
TRYG og har tegnet en subsidiær ansvarsforsikring. Denne forsikring dækker på subsidiær
basis, hvis en person, der skyder på en bane, som ejes af eller som fast benyttes af en forening,
der er medlem af DGI eller Skydebaneforeningen Danmark.
Den subsidiære forsikring dækker personskade, men ikke tingskade.
Priser og deltagerantal …
Der tilbydes skræddersyede arrangementer, hvor pris og maksimalt deltagerantal er aftalt.
Afbestillings betingelser …
Ved afbestilling:
• Samme dag – betales hele arrangementets pris
• Senest dagen før arrangementet - inden kl. 14.00 – betales 50 % af arrangementets pris
Flugtskydningsbanen …
Miljøgodkendelsen siger, at fredage og juli måned må flugtskydningsbanen ikke benyttes.
Miljøgodkendelse …
Ved alle baner er Miljøgodkendelsen ophængt.
Bortvisning kan være nødvendig hvis …
• Der indtages alkohol inden eller under en skydning
• Skydeinstruktørens instrukser ikke efterleves
• Egne våben medbringes
• Der skydes på baner, som ikke er aftalt og dermed booket
Videoovervågning …
Alle skydebaner på Vingsted Skydebaner er videoovervågede.
Campingrondeller …
Må kun benyttes efter forudgående aftale.
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