
Delvis åbning af Dauglykke Skytteforening –  
kun for medlemmer 
 

Vi har fået lov til at åbne vores 50m bane for selvhjulpne skytter og skytter som 
behøver hjælp men på afstand. 
 
Der er kommet nye retningslinjer som ændre den tidligere instruks. Der åbnes kun for 
medlemmer.  
 
NB!!! der optages ikke nye medlemmer for nuværende, så er du ikke allerede medlem, kan vi 
desværre ikke tage imod dig. 
 
Der vil være en begrænset åbningstid, hvilket betyder at vi åbner som vi plejer kl. 18:30, men hvis 
der ikke er nogen, der skyder når klokken er 19:30 så lukkes der ned, så kom derfor inden kl. 
19:30. 
 
Udøvende skytter skal sikre, at de holder mindst 1 meters afstand til hinanden. 
 
Foreningens rifler må kun bruges af samme person på en træningsaften. Det kan vi ses ud fra 
loggen. Kontaktflader (kindpude, bundstykke, aftræk og skæfte) afsprittes efter brug. 
 
Brug af foreningsvåben kan også tillades, men når først et foreningsvåben har været brugt bliver 
det sat i karantæne og kan først benyttes igen på næste træningsaften, det kan derfor godt være 
at du ikke kan skyde med det våben som du plejer. 
 
Husk håndhygiejnen og lade vær med at møde op hvis du føler dig sløj. Skyder du med et 
foreningsvåben så undgå at røre dig selv i ansigtet indtil du er færdig med at skyde og har vasket 
hænder eller sprittet hænderne af med det opstillede sprit. 
 

 
 
 



 
 
Der er dog nogle forholdsregler som skal overholdes: 
 

 MØD IKKE OP HVIS DU HAR FØLGENDE SYMPTPOMER: FEBER, HOSTE, MUSKELØMHED  

 Brug gerne din albue til at åbne dørene med for at minimere smitte  

 Skytter skal være selvhjulpne, dvs. der er minimal instruktion og hjælp på standpladsen  

 Hold minimum 1 meters afstand til andre under hele aktiviteten  

 Anvend kun hver anden standplads til skydning, så afstandskravet overholdes.  

 Vi må max. være 10 personer pr. skydehus inkl. trænere, instruktører, hjælpere, skytter, 
tilskuere etc. undlad derfor at tage hele familien med.  

 Klubhus og opholdsfaciliteter holdes lukket! Dvs. opholdsfaciliteter afspærres så lokaler 
evt. kun benyttes til gennemgang til skydebanen.  

 Det anbefales, at der kun benyttes personlige rekvisitter.  

 Foreningsvåben og foreningsudstyr anbefales ikke at blive brugt, benyt derfor eget våben  

 Skytter skal selv medbringe egne tæpper/liggeunderlag til at ligge på.  

 Lad generelt ikke genstande gå fra person til person.  

 Betal helst med mobilepay  

 Husk håndvask og/eller afspritte hænder før og efter aktivitet.  

 Udøvere møder så vidt muligt op omklædt og tager hjem umiddelbart efter endt aktivitet. 
 
Vi glæder os til at se jer igen. 
 
Seneste vejledning fra DGI kan læses her og findes i højre side: 
https://www.dgi.dk/skydning/skydning/artikler/efter-coronapausen-nu-maa-skydebaner-
genaabne-for-selvhjulpne-skytter 
 

TIL VAGTHOLD –  

Instruktører/trænere/hjælpere skal holde størst mulig afstand, men må, i så begrænset et omfang 

som muligt, forestå nødvendig instruktion, våbenjustering m.v. 

Instruktører/trænere/hjælpere skal undgå fysisk kontakt. De skal spritte hænder mellem hjælp af 

forskellige skytter. 

Husk Rengør alle kontaktflader før og efter endt aktivitet. F.eks. toilet, håndtag, betjeningspaneler, 

kontakter, tastatur etc. 

Med venlig hilsen 

Kirsten Petersen 
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