Retningslinjer ved genåbning af Havdrup Solrød Skytteforening efter
Covid-19 nedlukningen
Selv om regeringen nu har åbnet for anvendelse af indendørs sportsfaciliteter er smitterisikoen for Covid19 fortsat til stede. Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for at undgå Covid-19 smittespredning er
derfor fortsat gældende og er gengivet nedenfor.

Med baggrund i Vejledninger fra Sundhedsmyndighederne, Solrød Kommune, Skydebane Foreningen
Danmark og DGI skal følgende retningslinjer følges når skydebanen benyttes:
Generelt
Skydebanen er åben for foreningens aktive og selvhjulpne medlemmer. En voksen ledsager til skytter under
15 år er OK.
Der må højst opholde sig 15 personer i opholdslokalet på grund af arealkravet på mindst 4 m2 pr. person.
Hold minimum 1 meters afstand til hinanden – også til personen bag disken.
Betal helst med MobilePay. Kontant betaling er dog også mulig.
Udstyr
Foreningen stiller kun rifler, pistoler og høreværn til rådighed for skytterne. Skydejakker og -handsker samt
afblænder (klap for øjet og pandebånd) mv. udleveres ikke. Eget udstyr kan anvendes men kan ikke
opbevares i opholdslokalet eller skydebanen. Dog er privat riffel/pistol med opbevaringstilladelse undtaget.
Standpladser
Kun banerne 2, 4, 6 og 8 må anvendes (afstandskrav). Bane 8 er prioriteret til luftvåben men kan anvendes
til cal. 22 riffel, hvis de andre baner er optaget. Cal. 22 pistol må under ingen omstændigheder anvendes på
bane 8 på grund af banens opbygning.
Instruktion
Skydeinstruktion vil være begrænset på grund af afstandskrav. Skytten kan dog altid få hjælp i forbindelse
med betjening af sigtemidler, funktionsfejl mv.
Rengøring
Før udlevering af skyderekvisitetterne er disse blevet aftørret af personalet. Det samme vil ske når de
returneres. Derfor skal alle rekvisitter afleveres ved pulten, hvorfra de blev udleveret. Eget udstyr rengøres
af ejeren. Skytten skal selv efter hver skydning rengøre betjeningsanordningerne på banerne (kontakter til
hæve/sænke-funktion, lys, skivetransport samt holder til skydeskive, skydebuk, bordflade/bordkant mv).
Tomme plastickasetter til ammunitionen skal lægges i skraldespanden, som står i mellemgangen mellem
opholdslokalet og skydebanen.

Vær tålmodig. Rengøring tager tid. Muligvis kan der opstå lidt ventetid.
Håndsprit og rengøringsklude vil være tilgængelige i opholdslokalet og på skydebanen. Husk at vaske
hænder både før og efter skydningen. Sørg for at holde god hygiejne ved håndvaskene på toiletterne.
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