
Tillträde till korthållsbanan och skjutbaneområdet
Skytte på korthållsbanan och tillträde till området är öppet enbart för medlemmar  
i Össeby-Garns Skytteförening.
Medlemmar i de föreningar som har särskilda avtal med Össeby-Garns Skytteförening får använda banan 
under deras respektive skjuttider nedan. 

Öppettider
Korthållsbanan är öppen för skytte alla dagar från 09.00 till solens nedgång, dock senast till 20.00.
Begränsningen är satt av hänsyn till boende i området.

Skjutplatser
Vid tävlings- och träningstillfällen bestämmer av föreningen utsedd skjutledare vilket skjutavstånd som gäller.
Övrig tid utser skyttarna skjutledare.
Sjukvårdsmateriel finns i skjuthallen på 300-metersvallen. Larmnummer är 112.

Mål
Mål får enbart sättas upp i tavelställningen på ett sätt så att plankor och stolpar inte skadas.
Stålmål och andra mål som kan orsaka rikoschetter får inte användas.

Vapenbegränsningar
På korthållsbanan är maximal kaliber 22 Long Rifle.

Fasta tider på korthållsbanan
Banan är reserverad för medlemmar från respektive förening nedanstående tider:

Täby Orienteringsklubb      måndagar 16-20 
Össeby Pistolkamrater      tisdagar 16-20 och onsdagar 09-13 
Frösunda Skytteförening      onsdagar 13-20
Össeby-Garns Skytteförenings ungdomssektion  torsdagar 16-20

Om respektive förening inte utnyttjar tiden är banan öppen för övriga medlemmar.

Medlemskap
Medlem i Össeby-Garns Skytteförening blir man genom att skicka in en ansökan till föreningens styrelse.  
Ansökningsblankett, adressuppgifter och aktuella uppgifter om medlemsavgift finns på hemsidan.
Kvitto på inbetald avgift gäller som medlemsbevis och ska kunna uppvisas vid skytte på banan.
Alla medlemmar hjälper till att hålla rent och snyggt och var och en tar med sig  
skräp och hylsor från skjutbaneområdet.
Medlemmar förväntas delta i arbetsdagar för underhåll av banan. Information om när de anordnas  
finns i skjutprogrammet och anslås på hemsidan.

Aktuell information
Banorna används ofta också för tävlingar och är då inte öppna för allmänt skytte. 
Vid underhållsarbete stängs banorna av.

Sök därför aktuell information på föreningens hemsida före besök på banan. 

Välkomna!

Börje Sjöman

Skjutbanechef och  
Säkerhetsansvarig

Telefon 070 610 51 71
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