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DALSBYGDA
SKYTTERLAG
Organiserte treninger fra ca. 12. mai til 15. juni 2020
Så fort snøen tillater det åpnes det for trening i laget. Vi må forholde oss til retningslinjer og prøver å
legge opp til gode løsninger for alle.
Det kan trenes på 100m og 200m på annen hver skive for å opprettholde avstand mellom skytterne.
Det vil bli merket hvilke skiver man kan bruke.
På 100m er det da plass til 4 skyttere hver gang. På 200m er det plass til 5 skyttere, dersom
oppskytingsskivene ikke er oppe. Da er det kun plass til 4 skyttere og der skilles skivene med vegger.
Tirsdager trening
Torsdager trening

Jeger
DFS

Hvert lag inne på standplass får 30 min hver.
Første lag starter 18.00-18.30
Neste lag starter 18.40-19.10
3. lag starter 19.20-19.50
Om nødvendig blir det et 4. lag.
Dere møter opp til ønsket skytetid selv. Fint om dere sprer dere litt.
Dersom det møter flere enn vi kan ha på standplass – må alle skyttere oppholde seg utendørs med 1
meters avstand og i grupper på max 50 personer.
Følgende regler SKAL overholdes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle må overholde minst 1m avstand – utendørs og inne på standplass.
Det er ikke lov med grupper på over 50 personer samlet.
Ingen kan låne utstyr eller låne bort utstyr som hørselsvern, våpen o.l. i denne perioden.
Alle skyttere må ha med eget underlag som benyttes under skyting, f.eks. liggeunderlag,
teppe, etc. Underlaget skal dekke hele kroppen.
Vi spriter alle monitorer og dørhåndtak mellom hvert lag.
Vi ønsker helst ikke kontanter i denne perioden – betaling for trening gjøres helst via VIPPS
VIPPS nr. er 137348 – husk på merke med navn og hva.
De med jegerpakke/DFS pakke har trening inkl.
De som kun betaler medlemsavgift må betale 30,- pr. trening
Felles oppholdsrom, kafeen og toaletter skal ikke benyttes.
Det skal være gode hygienerutiner. Alle som er på standplass skal vaske seg med håndsprit
før og etter skyting.
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Personer som ikke kan delta:
• Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på
luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
• Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene og retningslinjene.
Får å kunne gjennomføre denne planen – er det viktig at alle skyttere forholder seg til hva som er
retningslinjene.

Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.
Smittebegrensning skal alltid prioriteres, regelverket skal tolkes restriktivt.
Dalsbygda skytterlag forholder seg til Norges Skytterstyre, som fortløpende vurderer situasjonen
med grunnlag i nasjonale bestemmelser.

Når det gjelder oppskyting er det fint om de som trenger dette, sender en mail eller varsler leder på
dalsbygda@skytterlag.no eller 950 57 705.
NB!!!! Det er nå påbudt med kammerflagg i våpenet. Alle skyttere må sørge for at de har dette på
våre treninger og skytinger. Dette fås kjøpt på sporten eller hos oss på bana.

Med vennlig hilsen
Styret

