
Arrangering av konkurranser 
Planlegging av konkurranser på 50 meter – for arrangører 

Forutsetninger for å arrangere konkurranser 

 Arrangøren må følge regler og råd gitt av offentlige myndigheter, NIF, NSF og banestyret. De 
samme reglene gjelder arrangørens personell og deltakere. 

 Det skal utpekes en arrangementsansvarlig med ansvar for at reglene følges og eventuell 
smittesporing i ettertid.  

 All dokumentasjon som kan ha betydning for smittesporing oppbevares. 

Informasjon til deltakere på forhånd 

 Alle skal ha mottatt «Smitteverntiltak for konkurransen» (eller tilsvarende), startlister og 
praktisk informasjon for å unngå køer, henvendelser og forsamlinger ved ankomst.  

 Det skal være opplyst om skivenummer, betaling, nødvendigheten av å ha med egen 
skytematte, praktisk gjennomføring av smittevern-tiltakene og skytingen. 

Om tilrettelegging for deltakelse 

 Det må benyttes forhåndspåmelding.  
 Inngang til standplass på venstre side, retning til utgang og utgang må skiltes. Inngang på 

høyre side skiltes med at inngang er på venstre side (skilt finnes på banen) 
 Det skal stå rensemidler ved inn- og utgang av standplass. 
 Det skal være en åpen standplass mellom hver skytter, eller gruppe som bor sammen. Plass 

mellom bordene kan bare benyttes av en person, eller to når de tilhører samme gruppe. Det 
benyttes normalt 12 standplasser. Dørene på hver side av standplassen skal være åpne. 

 Det må tilbys elektronisk betaling, elektronisk formidling av resultater og etter forespørsel 
kan skytekort sendes med epost dersom de ikke leveres ut uten smitteoverføring. 

 Om det tilbys et alternativt sted for å skifte kan dette ikke medføre smitterisiko eller ha 
karakter av garderobe. Klær og utstyr oppbevares kun på standplass eller i bilen. 

 Toaletter må stilles til disposisjon med hånd-rens og midler for rengjøring 
 Det skal ikke være resultatvisning, oppslag av resultatlister eller andre ordninger dersom de 

utfordrer overholdelse av avstandsreglene.  
 Det skal ikke deles ut eller tas imot fysisk materiale, papirer, premier eller lignende dersom 

det kan medføre smitteoverføring 

Gjennomføring 

 Tilgang til standplass er inn venstre inngang. Påse avstand mellom skytterne og unngå trange 
passeringer. 

 Hendene renses før tilgang til standplass og etter avsluttet skyting 
 Etter skyting forlates standplassen med nødvendig avstand gjennom døren til kafeen. 
 Deltakeren tar med søppel og arrangøren feier standplassen for hylser og standplassen 

renses mellom hver skytter. 
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