Retningslinjer for aktive skyttere i Klepp bueskyttere.
Skyteantrekk.
 Ved representasjon av Klepp bueskyttere skal klubbantrekk
brukes ihht. gjeldende regler fra NBF. Dersom dette ikke følges
vil skytter etter 2. gangs rapport fra NBF om overtredelse nektes
start på neste stevne, eller resultat vil bli dømt ugyldig. Nye
skyttere som ennå ikke har fått klubbdrakt vil få dispensasjon til
vedkommende har fått drakt.
 Ved representasjon for NBF gjelder deres regler for
skyteantrekk.
 Hver skytter er selv ansvarlig for å overholde regler angående
reklame/sponsor.
Trening.
 Alle aktive skyttere skal tilstrebe og legge en av sine treninger til
en offisiell treningsdag pr uke. Treningstider ligger på klubbens
hjemmesider. Dette for å opprettholde det gode sosiale miljøet
klubben har.
 Utstyr som matter, stativ og lignende skal ryddes på plass etter
bruk, bortsett fra det som er bestemt skal stå på banen.
Stevner.
 Når klubben arrangerer stevner skal alle påmeldte skyttere som
tilhører Klepp bueskyttere være med på opp- og nedrigging så
sant ikke annet er avtalt på forhånd.

 Ved stevner med defilering, eksempelvis NM, skal alle deltakere
fra klubben stille og klubbdrakt skal bæres synlig. Skyttere som
ikke stiller og ikke har gyldig fraværsgrunn vil bli krevd å
tilbakebetale startkontingent dersom klubben har betalt den.
 Klubbdrakt skal bæres synlig under hele stevnet, inklusivt
premieutdeling.
 Alle skal være til stede under premieutdeling såfremt ikke annet
er avtalt på forhånd med styret/lagledelse.
 Ved representasjon for NBF gjelder deres regler.
 Brudd på punktene for STEVNER vil medføre at skytter må
tilbakebetale eventuell støtte klubben har bidratt med.
Dugnader.
 Aktive skyttere bør være med på minimum 2 dugnader og 2
events pr inne- og utesesong. Dette betinger at klubben får
forespørsel om events, og at det blir arrangert dugnad.
 Fordelingsliste over renhold i hallen og eventuelt tildelte
oppgaver utendørs skal gjennomføres. Dersom det ikke lar seg
gjennomføre må den ansvarlige selv skaffe erstatter.
Parkering.
 Utendørs skal alle parkere ved speiderhuset. Klubbens
baneansvarlig kan parkere på baneområdet etter egen vurdering
ved vedlikehold. Parkering på baneområdet av andre
medlemmer skal avtales med baneansvarlig.

Doping.
 Hvert enkelt medlem er selv ansvarlig for at NIF sine
dopingbestemmelser overholdes.
Dokument.
 For å være medlem i Klepp bueskyttere og representere klubben,
må punktene i dette dokumentet følges. Ved gjentatte brudd på
punktene i dette dokumentet kan sittende styre oppheve
medlemmets medlemskap.
 Dette dokumentet kan revideres til enhver tid av styret hvis
nødvendig. Revidert dokument sendes ut til medlemmene, og
legges tilgjengelig på hjemmesider.
Generelt.
 Hvert enkelt medlem er selv ansvarlig for å følge NBF sitt
regelverk. Disse ligger på www.bueskyting.no.
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