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Bookingregler 
 
Nedenstående regelsæt er gældende ved booking af baner og lokaler på Hanebjerg 
Skyttecenter. Se selvstændigt regelsæt for baners brug under ’regler’ på hjemmesiden. Al 
henvendelse vedr. booking skal ske til booking@hanebjergskyttecenter.dk og alle oplysninger 
forefindes på www.hanebjergskyttecenter.dk 
 
Ved booking af baner 
 

1. Foreninger som ønsker en fast træningstid skal henvende sig til bookingen. Det er 
bookingen, der tildeler skydetider og fastlægger aflysninger ifm. stævner, reparation mm. 

2. Der kan tildeles op til tre personlige foreningsnøgler i forbindelse med foreningsbooking. 
3. Skydebaneforeningens foreninger har med forhåndsreservation råderetten til 

baneafsnittet, men aflysninger vil kunne finde sted pga. stævner, vedligehold mm. 
4. Kun foreningens egne skytter er omfattet af foreningens booking og der må ikke 

genudlejes/udlånes baner til tredjepart. 
5. Al anden enkeltskyttes eller foreningsbrug af banen skal bookes hver gang til bookingen. 
6. Enkeltskytter med sæsonkort og nøgle behøver ikke at booke forinden. 
7. Foreninger som ønsker at benytte banen uden fast booking, skal booke forinden. 
8. Jægere, der skal have indskudt deres jagtrifler kan kontakte HHK eller HAJA. Deres 

skydetider ses i bookingoversigten på hjemmesiden. 
 
 
Ved booking af lokaler 
 

1. Lokaler udlejes kun til skytterelevante aktiviteter, herunder stævner, generalforsamlinger, 
møder i skytteforeninger, jagtmiddage etc. knyttet til de aktiviteter, der foregår på 
Hanebjerg Skyttecenter. Der udlejes ikke til private fester.  

2. Den ansvarlige for arrangementet skal møde op for introduktion til Hanebjergs lokaliteter 
før arrangementets afvikling. Aftales med formanden for Hanebjerg.  

3. Lokalerne skal afleveres i samme stand som de blev modtaget i. Borde og stole skal være 
stillet på plads, som ved modtagelsen. Lokaler og Hanebjerg Skyttecenter skal være låst af 
når centeret forlades. 

4. Ødelagt service mm. skal erstattes og der kan blive pålagt ekstra gebyr for manglende 
rengøring/ oprydning på minimum 200 kr.  
 

Med venlig hilsen 
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