RY-EMBORG SKYTTEFORENING
SKYDEBANE: SKANDERBORGVEJ 86, 8680 RY (LYNGHOVED)
e-mail: ry-emborg@ry-emborg.dk
Tlf. 22 42 59 57

INSTRUKS FOR GENÅBNING AF SKYDEBANEN I EMBORG EFTER
CORONA NEDLUKNING – læs her inden du møder op!
DU MÅ IKKE MØDE OP PÅ SKYDEBANEN UDEN TILMELDING!
Vi starter nu en forsigtig genåbning af skydebanen i Emborg under de nye instruktioner udsendt
fra DGI d. 15. Maj 2020. Instruktionen fra DGI kan du finde her.
Retningslinierne for genåbningen er følgende:
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Vi åbner først for skydning for børn Tirsdag d. 26. Maj 2020. Der åbnes først for voksne den
efterfølgende mandag d. 8. Juni (1 Juni er pinse og dermed lukket).
Der bliver skydehold kl. 18.00 og kl. 18:45, samt for skytter med egne rifler kl. 19.30. Der er
mulighed for, at max. 6 skytter kan skyde på hvert skydehold under overholdelse af de nye
afstandskrav på 1 meter.
Der kræves forud tilmelding og betaling på mobilepay eller med klippekort (gavekort)
inden man møder op. Kontanter modtages ikke i denne periode. Se nærmere nedenfor
mht. tilmelding. DU MÅ IKKE MØDE OP, HVIS DU IKKE ER TILMELDT.
Foreningens rifler må kun bruges af én skytte, én gang per aften og vi har 12 rifler med på
skydebanen. Hvis der er skytter, der medbringer egne rifler kan de også tilmelde sig kl.
19.30 begge aftener.
I skal selv medbringe liggeunderlag/tæppe. Mht. høreværn, så sætter vi navneskilt på alle
høreværn til børneskytter, så I får samme høreværn ved hver skydning. Egne høreværn må
gerne medbringes. Voksne skal selv medbringe høreværn.
Forsamlingsforbuddet på max. 10 personer skal til alle tider overholdes. Ud over
foreningens instruktører må kun skytter opholde sig inde i skyttehuset. Forældre og
ventende skytter skal opholde sig udenfor i grupper med max. 10 personer, som holder
god afstand mellem hinanden. Vi opfordrer til at forældre venter i bilerne.
Der er ingen særlig træning. Man møder præcis til sit skydetidspunkt, får udleveret
forudbetalt ammunition, skiver og riffel (man kan ikke selv vælge riffel), og forlader banen
og tager hjem umiddelbart efter. Instuktørerne må kun give den mest nødvendige
instruktion mht. indstilling af udstyr, sigte mv.
Resultater opslås på hjemmesiden eller kan læses i medlemslogin efter skydeaftens
afslutning. I får altså ikke resultater og skiver med hjem.
Der vil være håndsprit tilgængelig. Våben og udstyr udleveres af instruktører som bærer
handsker. Tørklosettet vil være aflåst og må ikke bruges. Der er ikke vand til rådighed på
skydebanen. Der er ikke salg af kioskvarer.
Du må ikke møde op, hvis du er syg eller har symptomer på sygdom.
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TILMELDING skal ske til Karl-Erik Dam Sørensen, telefon 22 51 90 04 eller mail
ke.dam@icloud.com eller på foreningens e-mail ry-emborg@ry-emborg.dk SENEST mandag kl.
12.00. Skriv gerne foretrukket skydetid selvom vi dog ikke kan garantere den.
Du får derefter tilsendt mail eller sms med din skydetid.
Skydningen skal være betalt via Mobilepay (nr. 12372) inden du møder op med mindre du har
et klippekort, hvor vi kan trække betalingen.
Ved flere bookinger end vi har baner gælder først til mølle. Vi vil dog så i ugen efter forsøge at
tilgodese skytter som ikke fik plads ugen før.

Vi er rigtig glade for, at vi så småt kan begynde igen, selvom det slet ikke er på den måde som
vi havde foretrukket.
Men, vi glæder os til at se så mange af Jer som muligt til skydning på 50 meter banen i Emborg.
Med venlig hilsen
Ry-Emborg Skytteforening
Bestyrelsen

