Ordensregler for «NY PISTOLKLUBB»
Vedtatt på stiftelses-/årsmøte 01.12.2021
§ 1 Formål og virkeområde
All aktivitet i regi av «NY PISTOLKLUBB» skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap,
helse og ærlighet. Formålet med ordensreglene er å sikre nevnte verdier, herunder sikre et trygt og
godt idrettslagsmiljø og et optimalt trenings- og arbeidsmiljø for alle som er involvert i klubben.
Ordensreglene gjelder for «NY PISTOLKLUBBs» medlemmer, personer som ikke er medlem av «NY
PISTOLKLUBB», som f.eks. deltakere på stevner og konkurranser, trenere, familiemedlemmer,
tilskuere og andre som benytter klubbens fasiliteter eller deltar i aktiviteter i regi av «NY
PISTOLKLUBB».
I tillegg til disse ordensreglene plikter «NY PISTOLKLUBBs» medlemmer å følge «NY PISTOLKLUBBs»
lover samt overordnede idrettsmyndigheters vedtekter.
Både ordensreglene og ovennevnte regelverk skal være tilgjengelig på «NY PISTOLKLUBBs» nettsider.
Ordensreglene anses som bekjentgjort for medlemmer og ikke-medlemmer når de er offentliggjort
på klubbens nettside.
§ 2 «NY PISTOLKLUBBs» fasiliteter og eiendeler
Kun medlemmer har rett til adgang til «NY PISTOLKLUBB» ulike fasiliteter som Kristiansand
Pistolbane og til kommunale idrettsanlegg/ Gimlehallen i tidsrom der skytebane i hallen disponeres
av klubben.
Ikke-medlemmer har kun adgang til klubbens ulike fasiliteter etter avtale og eller som tilskuer.
«NY PISTOLKLUBBs» eiendeler (Kristiansand Pistolbane, klubbvåpen, ammunisjonsforråd
treningsutstyr, inventar og annet løsøre.) skal benyttes på en forsvarlig og aktsom måte.
Medlemmer/øvrige personer plikter å innrette seg etter de pålegg/instruksjoner som gis av klubbens
tillitsvalgte, oppmenn eller trenere. «NY PISTOLKLUBB» har ikke ansvar for skader som ikke kan lastes
klubben.
Medlemmer/øvrige personer skal lappe skiver og rydde opp etter seg ved avsluttet treningsøkt.
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§3 Krav til god oppførsel
Medlemmer/øvrige personer plikter å vise respekt og normal god oppførsel for hverandre og for
klubben, dette innbefatter:
•
•
•

«NY PISTOLKLUBB» s styre som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene, jf. «Lovnorm
for Idrettslag» §18, og dets arbeid skal respekteres.
Klubbens trenere. Klubbens trenere har del-ansvar for medlemmets sportslige utvikling under
trening og konkurranser.
Det forventes at det i alle sammenhenger utvises god sportsånd overfor andre medlemmer,
konkurrenter og ellers andre som er involvert i trening- eller konkurranser.

§4 Markedsmessige forhold.
«NY PISTOLKLUBB» har enerett til markedsføring og salg av nye produkter på sine
fasiliteter/skytebaner/arrangementer eller via klubbens grupper på sosiale medier.
Klubbens styre kan gi tillatelse/invitere leverandører den har økonomiske eller sportslige avtaler med
om salg og annonsering på ovennevnte fasiliteter og grupper på sosiale medier.

§5 Konsekvenser ved brudd på ordensreglene
Brudd på ordensreglene kan medføre ileggelse av disiplinærforføyninger, jf. NIFs lov 1 §11.
Ikke-medlemmer kan bortvises fra «NY PISTOLKLUBB» s fasiliteter eller disponert idrettsanlegg på
ubestemt tid dersom klubben finner det nødvendig.
§6 Saksbehandlingsregler for disiplinærforføyninger
Før styret fatter vedtak om disiplinærforføyning, skal personen det vurderes å fatte et vedtak mot,
gis en frist på minst sju (7) dager til å uttale seg om saken. Uttalelsene skal inngis skriftlig til styret.
Ved oversittelse av fristen kan styret avgjøre saken basert på de foreliggende opplysninger.
Saken behandles skriftlig og skal avgjøres uten ugrunnet opphold.
Inhabilitetsbestemmelse iht «Lovnorm for idrettslag» skal legges til grunn for behandling av saken.
Vedtaket kan påklages med fjorten (14) dagers frist for mottakelse av vedtak.
Anken sendes til Agder Idrettskrets for vurdering.
Vedtak og begrunnelse fra Agder Idrettskrets sendes så til personen vedtaket gjelder.
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