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Regler for storvilttrening 2021
(gjelder fra 26. april og inntil de erstattes med nyere regler)
Nittedal skytterlag følger lokale og nasjonale retningslinjer, samt regler for gjennomføring av
organisert trening gitt av Det Frivillige Skyttervesen (DFS). Reglene tillater at vi som arrangør kan
ha inntil 200 personer på banen. Dette tallet er inkluderer skyttere og gjester. Funksjonærer
kommer i tillegg. I praksis betyr det at det ikke legger mengdebegrensning på storvilttreningene. I
henhold til forskrift gitt av Nittedal kommune, må deltagerne ha bostedsadresse i Nittedal.
Personer som er i isolasjon, karantene, har symptomer som kan tyde på koronasmitte eller ikke
retter seg etter koronareglene, har ikke adgang til baneanlegget.
Vi vil ha en «koronavakt» som ser til at retningslinjene overholdes. Gjeldende avstandsregler skal
til enhver tid overholdes, dvs. minst 1 meters avstand.
For å få dette til er det følgende retningslinjer som gjelder:
1.

Det skal være 1 ledig standplass mellom hver skytter (dvs inntil 6 skyttere på 100m hvor det
er 11 standplasser).
2. Alle skytterne får tildelt skytetid ved påmelding/registrering og det blir inn- og utslipp på
standplass styrt av standplassleder.
3. Betaling skjer med Vipps eller kort. NB! Ikke kontanter!
4. Skytterlaget fører oversikt/protokoll over ALLE som er til stede på skytterlagets område
(dette tas vare på i to uker)
5. Felles garderobe, oppholdsrom, kafeer og lignende skal ikke benyttes.
Eventuell skifting skal foregå utendørs.
6. Ikke tillatt å låne ut eget utstyr eller benytte lagsutstyr som deles mellom flere skyttere
(eksempelvis hørselvern).
7. Alle skyttere skal sprite/desinfisere hendene før de går opp på standplass og når de forlater
standplass etter skyting. Dispensere er plassert oppe ved standplass på 100 m og 200 m.
8. Alle skytterne MÅ ha med eget liggeunderlag som dekker minmum hele overkroppen.
9. Ved visitasjon gjennomfører skytteren dette selv, mens standplassleder ser på.
10. Alle berøringspunkter blir desinfisert mellom hver skytter.
11. Toalettene er i utgangspunktet stengt, men låses opp på forespørsel. For øvrig vaskes og
desinfiseres toalettene jevnlig.
Vi vil med dette ønske alle våre skyttere velkommen til en litt annerledes treningskveld.
Terminlisten for 2021 som er distribuert tidligere vil gjelde utover i sesongen til ny beskjed
eventuelt publiseres.
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