
 
Retningslinier for åbning af klubben (16/6-2020): 

 
Det med gult er de pr. dags dato gældende retningslinier/vejledninger fra DGI. 
 
 Det med grønt er en simplificering af dem, som vi tolker og vil bruge dem. 
 
 
 Vejledning om hvilke type baner der kan åbnes op for  

 Alle typer af skydebaner udendørs, såvel som indendørs må genåbne.  
 Forsamlingsforbuddet skal til enhver tid overholdes efter gældende regler. Hvis der er flere grupper, 

inkl. trænere, instruktører, hjælpere, skytter, tilskuere til stede på det samme idrætsanlæg, skal man 
sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. 
Anbefalingen er, at der er mindst 2 meter mellem hver skydeafsnit. Det er muligt at inddele store 
skydebaner i mindre zoner med tydelig markering, som klart afgrænser skydeafsnit/zonen. Dvs. samme 
skydehus kan opdeles i flere skydeafsnit/zoner og benyttes samtidig. Forsamlingstætheden må dog 
ikke komme under 4 kvm pr person.  

 
 Der må være 5 personer i det lille rum ved betaling og 12 personer i opholdsrummet. 
 Gangen bruges til at holde 2 m. afstand ifb. med kø til betaling og trafik til/fra toiletter. Dvs. ikke til ophold. 

 
 Rent praktisk vil der kun være det antal stole til stede i opholdsrummet, som der må være personer til stede. Så 

ingen stående personer, hvis der ikke er tilsvarende ledige stole. 
 Er der ingen fri stole og alle baner er optaget, må man desværre vente udenfor indtil der bliver plads. 
 Der vil være 3 siddepladser (Forbeholdt Anni, Bettina mm.) i det lille lokale, da der vil være enten en person der 

skal betale og/eller trafik til/fra banen. 
 I opholdsrummet vil der være 12 stole for at opfylde kravet om 4 m2 pr. person. 

 
 Vejledning i forbindelse med skydeaktiviteter for foreninger og enkeltudøvere  

 Udøvende skytter skal sikre, at de holder mindst 1 meters afstand til hinanden (næse-tip til næsetip). 
Instruktører/trænere/hjælpere skal holde størst mulig afstand, men kan i begrænset omfang, forestå 
nødvendig instruktion, våbenjustering, funktionsfejl m.v.  

 
 Dvs. På selve banen gælder 4 m2 afstandskravet ikke, der må stå en mand + hjælper ved standplads 1 til 8, 

samt en banekommandør = Max 17 mand totalt. 
 Banerne må ikke bruges som opholdsrum ifb. Med pladsmangel i opholdsrummet. Kun for skytter, hjælpere og 

en banekommandør. 
 
Vi ændrer åbningstider lidt, så børnene har mere tid, inden de voksne kan skyde. 
 
Fra: 
 

Træningstider 
Tirsdage: 
17:00 – 18:30 Forbeholdt børne-riffelskytter. 
18:30 – 21:00 For alle med Pistol/Riffel. 

Til: 
 

Træningstider 
Tirsdage: 
17:00 – 19:00 Forbeholdt børne-riffelskytter. 
19:00 – 21:00 For alle med Pistol/Riffel. 

 

Herudover skal resten af DGI´s retningslinier/vejledninger overholdes, de kan 
læses på hjemmesiden under menupunktet Corona og herunder! 


