MEDLEMSKONTINGENT M.V. FOR 2018
Ytre Rendal Skytterlag

Medlemskontingent inkl. prøve/pliktskudd kr. 435,-. Under 16 år (født i år 2002 eller senere)
kr.50,-.
Kun medlemskap kr. 235,-, men da må beløpet endres fra kr. 435,- til kr. 235,-.

Som medlem har du følgende fordeler:
Bruk av skytebanen i h.h.t. oppsatte skytetider, og kjøp av ammunisjon til rimelig pris på

YX Otnes.
Våpenkort og medlemskort for YRS eller andre skytterlag for året 2018 må
forevises.
Betalingsfrist for medlemskontingent mv. 1.mai 2018. Betaling etter denne dato må
påregne et gebyr på kr. 50,-.

PLIKT/PRØVE
Ikke medlemmer betaler pr. gang kr. 150,-.
Medlemmer av YRS og andre skytterlag betaler pr gang kr 100,-

BRUK AV SKYTEBANEN
Dersom du ønsker å benytte de elektroniske skivene, kan nøkkel fås ”kjøpt” hos Odd Trond
Moen,- årsavgift kr. 200,-.
De som har nøkkel fra før, kan endre beløpet på innbetalingskortet til kr. 635,De som har leid plass for campingvogn (kr. 500,-), kan også endre beløpet på innbetalingskortet til kr. 935,-. Husk å påføre hva beløpet gjelder!

Skytebanen er stengt søndager og mandager, julekvelden, 1.dag jul/påske/pinse,
langfredag og 17.mai. Påske - og pinseaften stenges banen kl. 1300. Se for øvrig oppslag
på skytebanen ”BANEINSTRUKS”.
Banen brukes slik:
Tirsdager:
Åpen for alle unntatt 05.06, 12.06, 19.06: kl. 1800-2000
Onsdager:
Åpen for alle unntatt 25.07, 01.08, 08.08: kl. 1800 2000
Torsdager:
Elgbaneskyttere
Fredager:
Åpen for alle
Lørdager:
Åpen for alle unntatt 16.06, 04.08, 11.08, 18.08: kl. 1200-1400
Pliktskudd:
Tirsdagene 05.06, 12.06, 19.06: kl. 1800-1900
Lørdagene 16.06, 11.08, 18.08: kl. 1200-1300
Prøver:
Onsdagene 25.07, 01.08, 08.08: kl. 1800-1900
Lørdagene 04.08, 11.08. 18.08: kl. 1200-1300
På lørdagene 11.08 og 18.08 arrangeres både plikt og prøve.
Torsdagstreningen på elgbanen kan godkjennes som pliktskudd. Da er det også mulighet
for å avlegge prøve iht. bestemte krav.

Du må forevise betalt medlemskontingent for året 2016 inkl. plikt og prøve til YRS.
Husk å ta med Jegeravgiftskort for 2018/19 for påføring av godkjent prøve (skal utføres
med blyspiss) og obligatoriske pliktskudd ( 2x 15 skudd).

STØTT OSS MED DIN GRASROTANDEL
Bli grasrotgiver i dag. Du kan bli grasrotgiver i alle Norsk Tippings kanaler ved å sende
SMS "Grasrotandelen 993 374 601" til 2020.

Vi ønsker alle gamle og nye medlemmer velkommen til ny skytesesong!

