Genåbning af Skydebaner i Skårup

Der er nu løsnet en del på de hidtil gældende restriktioner, så det bliver nemmere at skyde igen, dog
fortsat med visse restriktioner.
De overordnede retningslinjer fremgår på side 2. De på denne side nævnte retningslinjer angiver hvordan
der kan skydes så meget som muligt på skydebanerne i Skårup med baggrund i sikkerhedsbestemmelser,
miljøgodkendelse og ikke mindst førnævnte overordnede retningslinjer for skydning under hensyntagen til
Corona-situation.
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Skydebanerne i Skårup består af 2 adskilte skydebaner med plads til op til 10 personer i hver.
Opholdslokalet er kun til gennemgang og administrative formål – der kan dermed åbnes op for at
have kassevagt på klubaftner. Undgå kø og husk at holde 1 meters afstand.
Klubaftner:
o Der vil være normal kassevagt i åbningstiden fra kl. 18 og indtil kl. 20.
o Der henstilles til betaling via MobilePay, men undtagelsesvis kan kontanter bruges.
o Instruktører og banevagter kan hjælpe med instruktion og indstilling af våben i så
begrænset omfang som muligt.
o Foreningsvåben kan anvendes – dog kun én gang pr. klubaften.
o Der må kun anvendes personlige hjælpemidler – medbring derfor selv liggeunderlag.
Øvrige tider:
o Der er oprettet booking med skydetider på 1 time pr. skytte.
o Ved booking betales skydningen forud på MobilePay nummer: 61626
o Den, der lukker sig ind, vil som udgangspunkt også være skydeansvarlig/skydeleder.
o Hver skytte åbner og lukker for den enkelte bane.
o Der må kun anvendes personlige hjælpemidler – medbring derfor selv liggeunderlag.
o Alarmen skal slås til hvis du er sidste skytte på banerne. Da det normalt kun er skytter, der i
forvejen er godkendt til adgang med brik eller kode, der kan lukke sig ind og skyde på egen
hånd, må I tale sammen om at mødes med en, der har denne adgang. Skulle du stå som
sidste mand uden adgang til at slå alarmen til, så henvend dig til Kenneth (tlf: 52 39 05 19)
eller Arne (Tlf: 51 88 01 99).
Booking:
o Der SKAL bookes forud for enhver skydning udenfor de normale klubaftner, det gør man på
www.sk-st.dk/booking.
Pistolskydning:
o Der er 5 pladser pr. skydetid, når alle pladser er brugt op, kan der ikke bookes flere.
o Skydning finder sted på bane 1, 3, 5, 7 og 9.

•

•

Riffelskydning:
o Der er 5 pladser pr. skydetid, når alle pladser er brugt op, kan der ikke bookes flere.
o Skydning finder sted på bane 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 – Så der altid er mindst 1 meters
afstand.
Skydejournal:
o Vi har en miljøgodkendelse, der angiver at vi skal føre en skydejournal. Man SKAL derfor
huske at udfylde skydejournal online på nedenstående adresse
https://form.jotform.com/skst/skydejournal
o Der er opsat en tablet ved skranken til dette formål. Vejledning opsat.
(husk at spritte hænder af, før og efter)
Kamera:
o Der er i perioden med restriktioner konstant kameraovervågning af hhv. pistolbane,
riffelbaner og opholdsrum.

Genåbning af Skydebaner i Skårup

Overordnede retningslinjer fra DGI Skydning, DIF, Dansk Jægerforbund og Skydebaneforeningen Danmark
er som følger for den enkelte skytte og foreninger:
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Udøvende skytter skal sikre, at de holder mindst 1 meters afstand til hinanden.
Instruktører/trænere/hjælpere skal holde størst mulig afstand, men må, i så begrænset et omfang
som muligt, forestå nødvendig instruktion, våbenjustering m.v.
Instruktører/trænere/hjælpere skal undgå fysisk kontakt. De skal spritte hænder mellem hjælp af
forskellige skytter.
Det anbefales at anvende hver anden standplads til skydning, så der sikres god afstand mellem
skytterne og så der skabes plads for instruktører og hjælpere.
Det anbefales, at der kun benyttes personlige rekvisitter f.eks. jakke og handsker.
Foreningsudstyr anbefales ikke at blive brugt, medmindre det kan henføres til kun én person i hele
perioden med restriktioner fra myndighederne, dvs. foreningens udstyr må ikke anvendes af
forskellige skytter, uanset om der er tale om samme eller forskellige skydeaftener.
Foreningsvåben bør kun anvendes af én skytte pr. træningsaften og kontaktflader (kindpude,
bundstykke, aftræk og skæfte) afsprittes før og efter brug.
Bær engangshandsker ved håndtering af våben og andet udstyr ved f.eks. udlevering (våben, skiver
og ammunition). Husk efterfølgende rengøring/afspritning.
Skytter skal selv medbringe egne tæpper/liggeunderlag til at ligge på.
Undgå kø! Benyt evt. tilmelding eller fast definerede tidspunkter for de enkelte skytter.
Klubhus og opholdsfaciliteter må kun anvendes til administrative formål, ikke til ophold.
Gennemgang til skydebanen er tilladt ligesom toiletter må anvendes. Hyppig rengøring
forudsættes.
Redskaber, faste installationer mv. bør betjenes af så få personer som muligt.
Lad generelt ikke genstande gå fra person til person.
Modtag helst ikke kontanter, brug alternativ betalingsform f.eks. Mobilepay.
Sørg for muligheden for og opfordre til at vaske hænder og/eller afspritte hænder før og efter
aktivitet.
Udøvere møder så vidt muligt op omklædt og tager afsted umiddelbart efter endt
udendørsaktivitet.
Rengør alle kontaktflader før og efter endt aktivitet. F.eks. toilet, håndtag, betjeningspaneler,
kontakter, tastatur etc.
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Priser i forbindelse med skydning i Corona-tiden.
For Skanderborg-Stilling Skytteforenings skytter vil dette betyde at der igen betales normalt banebidrag pr.
skydetid på 10 kr og derudover betales som normalt for skiver og ammunition.

Andre foreninger:
BMI kan skyde i tidsrummet kl. 17-20 mandag på både riffel og pistolbaner – BMI sætter selv prisen for
disse skydninger.
Odder Skytteforening kan skyde i tidsrummet 17-20 torsdag på både riffel og pistolbaner. Odder
Skytteforening sætter selv prisen for disse skydninger.
Ry-Emborg Skytteforening og Højbjerg Skytteforening kan skyde i tidsrummet kl. 17-20 onsdag på
pistolbaner som sædvanligt, hvor der samtidigt er åbent på riffelbanen.
Er der ledige tidspunkter på andre tider kan BMI, Odder Skytteforening, Ry-Emborg Skytteforening og
Højbjerg Skytteforening også booke disse. Prisen er da et banebidrag på 20 kroner og egen
ammunition/skiver medbringes.

