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Men vi skal stadig holde god håndhygiejne og afstand på min. 1 meter både på standpladsen og i 

opholdrummet. Nye skytter vil blive instrueret på afstand hvis muligt. Vi lister lige forholdsreglerne op igen. 

Dette betyder at vi nu må åbne vores 15m bane til pistolskytterne og vi må også bruge alle vores 

udendørsbaner. Ligeledes er det tilladt at bruge vores opholdslokale igen, blot at vi husker afstandskravet 

på én meter, sørg derfor for at have en ledig stol imellem jer. Vigtig MØD IKKE OP HVIS DU FØLER DIG SLØJ. 

Skydning skal senest være påbegyndt kl. 20:00. 

Vejledning i forbindelse med skydeaktiviteter for foreninger og enkeltudøvere 

 • Udøvende skytter skal sikre, at de holder mindst 1 meters afstand til hinanden (næsetip til næsetip). 

Instruktører/trænere/hjælpere skal holde størst mulig afstand, men kan i begrænset omfang, forestå 

nødvendig instruktion, våbenjustering, funktionsfejl m.v. 

• Instruktører/trænere/hjælpere skal undgå fysisk kontakt. Der skal sprittes hænder mellem hjælp af 

forskellige skytter.  

• Det anbefales, at der kun benyttes personlige rekvisitter f.eks. jakke og handsker. Foreningsudstyr 

anbefales ikke at blive brugt, medmindre det kan henføres til kun én person i hele perioden med 

restriktioner fra myndighederne, dvs. foreningens udstyr bør ikke anvendes af forskellige skytter, uanset 

om der er tale om samme eller forskellige skydeaftener. 

• Anvendes rekvisitter, der ikke meningsfyldt kan rengøres, bør brugernes hænder afsprittes løbende.  

• Foreningsvåbens kontaktflader (kindpude, bundstykke, aftræk og skæfte m.v.) rengøres før og efter hvert 

enkelt skyttes brug.  

• Undgå kø! Benyt evt. tilmelding eller fast definerede tidspunkter for de enkelte skytter.  

• Redskaber, faste installationer mv. bør betjenes af så få personer som muligt.  

• Modtag helst ikke kontanter, brug alternativ betalingsform f.eks. Mobilepay.  

• Sørg for muligheden for og opfordre til at vaske hænder og/eller afspritte hænder før og efter aktivitet. 
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• Skytter skal straks ved ankomst til skydebanen placere sig i den gruppe, som de deltager i under 

aktiviteten. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under 

aktiviteten.  

• Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktflader før og efter endt aktivitet. F.eks. toilet, håndtag, 

betjeningspaneler, kontakter, tastatur etc. Der bør ikke anvendes fælles håndklæder, men 

engangsservietter. 


