SkydebaneSamvirket Kær Vestermark
Corona Vejledning nr. 2
Udendørsaktiviteter på 50 og 300m skydebanerne gældende for
foreninger og enkeltudøvere
JUNI 2020


Forsamlingsforbuddet skal til enhver tid overholdes.



Max. 50 personer må forsamles pr. forsvarlig adskilt gruppe, inkl. trænere, instruktører, hjælpere,
skytter, tilskuere etc.



Forsamlingstætheden må ikke komme under 4 kvm. pr. person.



Undgå kø, benyt eventuelt tilmelding eller fast definerede tidspunkter for de enkelte skytter.



Modtag ikke kontanter, brug i stedet MobilePay eller lignende.



Hold minimum 1 meters afstand til andre ved parkering og under hele aktiviteten (næsetip til
næsetip)



Max. 7 skytter på skydelinjen, så afstandskravet på 1 meter overholdes.



Instruktører og hjælpere skal holde størst mulig afstand, men kan i begrænset omfang, forestå
nødvendig instruktion, våbenjustering, funktionsfejl m.v.



Instruktører og hjælpere skal undgå fysisk kontakt. Der skal sprittes hænder mellem hjælp af
forskellige skytter.



Skytter skal være selvhjulpne. Egne hjælpemidler og eventuelt liggeunder skal medbringes.



Bær engangshandsker ved håndtering af våben, skydeskiver, skivehejs etc. Husk efterfølgende
rengøring/afspritning.



Lad generelt ikke genstande gå fra person til person.



Sørg for muligheden for, samt opfordre til, at vaske hænder og/eller af spritte hænder før og efter
aktivitet.



Udøvere møder så vidt muligt op omklædt og tager afsted umiddelbart efter endt
udendørsaktivitet.



Affaldsspande på banen må ikke benyttes – bortskaf selv eget affald.



Rengør alle kontaktflader før og efter endt aktivitet. F.eks. håndtag og nøgler.



Redskaber, faste installationer mv. bør betjenes af så få personer som muligt, herunder adgang til
Skivedepot

Myndighedernes gældende regler går til enhver tid forud for denne vejledning
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Som lejer af skydebanen, frivillig instruktør, træner eller andet, er det vigtigt, at du har sat dig ind i
Sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Det vigtigste som frivillig er, at du passer godt på dig selv. Husk, at du gerne må sige fra – eller bede
andre om at holde afstand.
Husk at man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som f.eks. feber, hoste, muskelømhed –
og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
SkydebaneSamvirket Kær Vestermark har sikret ophængning af plakat:

Spørgsmål kan rettes til
SkydebaneSamvirket Kær Vestermark
MOGENS JENSEN
+45 2072 4076
mcmogens@gmail.com
www.vestermark.info

Myndighedernes gældende regler går til enhver tid forud for denne vejledning

