
 
Brukeravtale skytehall m/nøkkelbrikke 

For tilgang til  Stjørdal pistolklubb´s skytehall. Skatvalsvegen 62 

 

• Åpningstid 07.00 til 23.00 

• Brikken må aktiveres på hovedpanelet (ute), selv om noen andre åpner døra for deg. Dette 

for å kunne låse/låse opp dør til kontrollrom. 

• Brikken er personlig og skal benyttes av betalende medlem. Brikken skal ikke lånes bort til 

andre medlemmer eller besøkende.  

• All skyting utenfor organisert trening/konkurranse foregår på eget ansvar. Skytteren 

forplikter seg til å følge baneinstruksen som henger i det sosiale rommet og standplasser, 

og å bruke sikkerhetsutstyr som hørselvern. Brudd på instruks kan føre til anmeldelse eller 

utestengelse fra deler eller hele bygget. Se NIF`s lov, kap 11. 

• Dersom du har med deg noen på skytebanene er du som medlem ansvarlig for deres 

sikkerhet, at vedkommende følger baneinstruks og at treningsavgiften blir betalt. Avgift 

betales via klubbens vipps, Stjørdal pistolklubb- ammo/stevne/treningsavgift 

• Dørene skal ikke settes i åpen stilling. Unntak kan gjøres mens man bærer inn/ut utstyr. 

Under stevner kan dørlåsen settes permanent åpen i et gitt tidsrom. Dette kan gjøres av den i 

klubben som er ansvarlig for låsesystemet.  

• Ved bruk av utstyr fra lageret, f.eks. innstikk, rammeplater, verktøy ol. Skal dette alltid legges 

på plass etter bruk. 

• Rydd opp tomhylser, skytemateriell og søppel etter deg. 

• All bruk av hallen under påvirkning av alkohol eller andre rusmidler er strengt forbudt. 

Røyking er kun tillat utendørs, og i god avstand fra luftinntak og ytterdør. 

• All aktivitet skal registreres i skytebaneprotokoll som dere finner i perm ved inngang. Her skal 

det føres navn på deltagere, hvem som er skyteleder og rapport ved avvik, som skal føres i 

avviksskjemaet! Les pkt. 8 i baneinstruks for nærmere info. Dette gjelder også ved 

egentrening. 

• Forlat lokalene senest 23:15. Lukk dører og slukk alle lys og skytesystem, samt pc´er. Skru på 

alarmen når du er siste person som forlater. Opphold i tidsrommet 23:15-07:00 er ikke 

tillatt uten avtale med styret. 

 

 



Stjørdal Pistolklubb´s skytehall er kameraovervåket med opptak hele døgnet, både inne og utendørs. 

Opptak slettes etter 7 dager. 

Nøkkelbrikken åpner klubbens egen ytterdør innenfor hallens åpningstider i tidsrommet 07:00-23:00, 

alle dager. Avvik kan forekomme og vil bli informert ut på klubbens hjemmeside. Dette kan være 

f.eks. selskapsutleie, banen er booket av andre klubber/lag og lignende. 

Ved oppsigelse eller utgått medlemskap/ikke betalt kontingent, vil brikken bli deaktivert uten varsel, 

og skal returneres Stjørdal pistolklubb. Bruk av nøkkelbrikke loggføres i systemet.  

Deaktivering av nøkkelbrikker/tap av adgang pga. brudd på denne avtalen eller god våpenskikk, 

utføres etter styrets diskresjon. Eventuell tvist behandles av det sittende styret i pistolklubben. 

Tapt nøkkelbrikke og andre avvik meldes umiddelbart til styret på epost post@stjordalpk.no 

Erstatningsbrikke koster kr. 250,- 

Medlemmer med adgangskort/brikke kan bli satt opp på klubbens vaktmesterordning, se klubbens 
nettside for mer info om ordningen og vaktmesterplan. 
 
Stjørdal pistolklubb sine lokaler og fasiliteter benyttes på eget ansvar. Klubben fraskriver seg ethvert 
ansvar, direkte/indirekte, for tap og/eller skade på person/eiendeler. Dette inkluderer verdisaker og 
private eiendeler, og annet som skulle oppstå ved bruk av klubbens lokaler/fasiliteter. 
 
 

 

Ved å signere brukeravtalen, samtykker du til at du har lest og forstått avtalens innhold, samt 

forplikter deg til enhver tid å følge hallens brukermanual. (se perm ved inngang og tilsendt mail) 

Avtalen signeres i 2 eksemplarer, ett til hver part. 
 

Brukeravtale nøkkelbrikke for medlemmer/sidemedlemmer 

Navn  

Adresse  

Postnummer  

Sted  

Telefonnummer  

Epost  

Brikke id  

Utlevert:  Betalt:  

 
 

Sted/dato: 
 
SPK medlem/sidemedlem     For SPK  
 
 
………………………………………..     ……………………………………….. 
 

mailto:post@stjordalpk.no

