Hænges lamineret i traileren, findes på USB- stik i traileren, på www.skytten.dk også placeret i mappen:

Inden I går i gang
Inden du skyder
Du skal i god tid inden opstillingen af banen indhente en tilladelse (midlertidig instruks for luftskydebane)
ved det lokale politi.
Der må ikke skydes på banen uden politiets godkendelse.
Du henvender dig samme sted som du normalt gør i forbindelse med den årlige godkendelse af jeres
skydebane. Ved henvendelsen kan du henvise til ”attest luftbane” fra Erik Jensen Justitsministeriets
skydebanesagkyndig og opstillingsvejledning.
8 m. luftbane
Såfremt banen er stillet op efter forskrifterne, er den godkendt til skydning med luftgevær og luftpistol 4,5
mm, men kun hvis der foreligger en ”Instruks for banens brug” fra det lokale politi
Vejledning til opsætning af teltet findes i mappen, på hjemmesiden og USB stik. (findes i kasse med PR –
materiel)
Traileren indeholder tre luftgevær, en luftpistol og en kompressor, samt tre faldmål til luftgevær og et til
luftpistol.
De tre borde er hydrauliske og hæves/ sænkes nemt, vha. håndtaget. NB: husk bordene skal placeres 1
meter inde i teltet
Pavillon
Kan evt. bruges alene, uden at stille skydebanen op.
Måler 3x3 m. og har to sider.
Stil foldevæg, brochureholder og søjlen med fladskærm i pavillonen.
Fyld sandsækkene og brug dem til at holde pavillonen fast. Der findes også pløkker og barduner.
Billeder med velcro kan sættes på foldevæggen.
Anvend de tomme plastlommer m. velcro til Jeres egne billeder.
Brug også foldevæggen til Jeres egne ting. Nåle, tape og velcro virker.
Der findes forskellige foldere i traileren til fri afbenyttelse.
Søjle og TV låses inde i traileren om natten.
Når I er færdige
Når I pakker sammen og inden I afleverer traileren er der tre vigtige ting, vi vil bede Jer om at gøre.
o Mal faldmål med hhv. hvid og sort spraymaling, så de er klar til brug, for de næste der låner traileren.
o Udfyld skemaet ”Din Kommentar”
o Udfyld skemaet ”Skader og Mangler” – Husk at aflevere til trailerudlejer evt. elektronisk.
Vi har brug for Jeres erfaringer og kommentarer, så vi hele tiden kan sørge for, at traileren lever op til Jeres
behov og ønsker.
God fornøjelse!

