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Ansvar och uppgifter
Allmänt
Bokningsansvarig i respektive förening har ansvaret att:
Boka föreningens skjuttider på Hacksjöbanan.
Lägga upp föreningens årliga bokning av nästkommande års skjutprogram inför utlyst
bokningsmöte.
Administrera föreningens medlemmar, avseende tillträde och aktuella kontaktuppgifter.
Vara en länk mellan förening och HSO, där utskickad information skall skickas vidare till berörda
samt att rapportera problem med bokningssystemet och missbruk från enskild medlem.

Bokningar på Hacksjöbanans samtliga anläggningar görs för en förenings räkning, även om en enskild
medlem bokar banan. Har en enskild medlem bokat banan för att åka och träna skall övriga medlemmar
i samma föreningar också tillåtas delta.
Privata bokningar för enskilt bruk är inte tillåtet.
Beslut om tillträde och administration för enskild medlem åligger respektive förening att sköta.
HSO ansvarar för att administrera föreningar och föreningarnas bokningsansvariga, vilka skall anmälas
till HSO och sättas upp på kontaktlistan.
Banans restriktioner skall beaktas, se bestämmelserna för respektive område i säkerhetsföreskrifterna.

Bokningsregler
Bokning av bana B100 på dagtid vardagar mellan 08.00 och 16.00 förbehålles polisen.
Denna bana och tid får ej bokas längre än 14 dagar i förväg av övriga.
Har inte polisen valt att boka dessa tider står det fritt för vem som helst att boka dessa, dock ska
man vara medveten om att dessa tider kan komma att överföras till polisen om så anses vara
nödvändigt. Detta kan då komma att meddelas med relativt kort varsel till berörd förening.
Tider som inte nyttjas skall ovillkorligen bokas bort i god tid.

Prioriteringsordning
Bokningar av banor kräver en viss prioriteringsordning och tanken bakom detta är att,
större tävlingar har företräde före mindre sådana likväl som före träningar.
Bokningsförturen är enligt nedan, där de kommer i kronologisk ordning:
HSO, VM, NM, SM, Landsdelsmästerskap, Kretstävling, Inbjudningstävling, Klubbtävling,
Klubbträning.
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Skotträkning
För varje bokning som görs skall ammunitionsredovisning göras antingen via bokningsprogrammet
eller via den öppna hemsidan www.hacksjobanan.se/skottrakning.
Vid skytte på en ej förbokad tid skall även då ammunitionsredovisning ske via hemsidan ovan.
Vid upprepade förseelser kan HSO styrelse besluta om sanktioner mot berörd
När det finns bokningar som inte har några redovisade avlossade skott kommer en automatisk
påminnelse (Du har glömt att skotträkna efter en eller flera skjutningar) upp på i kalendern vid varje
klick i bokningsprogrammet. Detta kräver åtgärd.
Outnyttjad tid skotträknas med noll skott. Dessa rapporteras med ett kryss i rutan.
Bokningen nyttjades inte, inga skott skjutna

Bokningskalendern kommande år
Nästa års kalender öppnas två veckor i slutet på aug, för att därefter åter öppnas två veckor i
månadsskiftet november december. Boknings och avstämningsmöte sker i början på december.
I steg ett är det ert ordinarie basprogram/stomprogram med de allmänna träningarna som skall bokas.
Här bokas även tävlingar och annat som ni redan nu har bestämt.
I steg två när förbund och andra har sina program klara kompletterar ni era egna ändringar med
anledning av detta.
Dubbelbokningar/konflikter löser vi vart efter och slutavstämning blir på bokningsmötet.
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