SARPSBORG PISTOLKLUBBS KORONAVETTREGLER:
1. All skyting skal ha en ansvarlig koronavakt som blant annet skal følge
opp smittevernreglene og registrering ved oppmøte. (se egen instruks)
2. Alle skriver seg opp i registreringsskjema/loggbok med tydelig navn,
telefonnummer og klokkeslett (fra-til).
3. Det vil stå sprit i skiveboden og utenfor skiveboden, utenfor bane 1, i
tillegg vil det stå sprit på skytelederbenken. Skytterne har også et
ansvar for å medbringe desifiseringsmidler!
4. Alle må sprite hender før de kommer inn til standplass
5. Skytteren skal også sprite hender når han/hun forlater banen.
6. Det skal til enhver tid være minimum 2 meter avstand mellom
skytterne.
Dette gjelder også på fellesområder, på og utenfor banen.
7. Antall skyttere skal begrenses etter følgende regler:
Maks antall skyttere på:
Bane 1 – 10 personer (5 personer på hver side)
Bane 2 – 3 personer
Bane 3 – 4 personer
8. Det er IKKE tillatt å låne bort eget våpen og utstyr.
9. Det er IKKE tillatt med salg/servering av mat og drikke på
banen, ta med egen mat og drikke!
10.Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan
tyde på koronasmitte, har ikke adgang til banen.
11.Max skytetid er 1 time etter registrering i bok, dersom det er kø.
12.Banen er kun åpen for klubbens medlemmer. Gjesteskyttere er ikke
tillatt.
Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre
at smitten sprer seg.
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HUSK AT ALLE HAR ANSVAR FOR AT KORONAVETT REGLENE
BLIR FULGT, VED AVVIK VIL VEDKOMMENDE BLI BORTVIST FRA
BANEN, STYRET VIL BLI ORIENTERT OG VIL VURDERE
UTESTENGELSE!
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INSTRUKS FOR KORONAVAKT
• Første skytter på banene på ukedagene er koronavakt!
• Når koronavakten forlater banen etter endt skyting, skal ny
koronavakt utnevnes. Dersom ingen melder seg, skal banen
stenges frem til ny vakt er på plass. Dette noteres i
registreringsskjema/loggbok.
• Koronavakten skal ha på seg refleksvest for å vise hvem som
er gjeldene vakt. Vest må medbringes selv pga smittefaren.
• Lørdager er det satt opp en koronavakt liste, denne henger i
skiveboden.
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