
Smitteverntiltak for konkurransen 
Les dette før avreise til konkurransen – for deltakere og andre til stede 

Forutsetninger for deltakelse 

 Du kan ikke delta om du er smittet av korona, sitter i karantene eller har symptomer 
på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt 
allmenntilstand. 

 Du må under stevnet følge regler og råd gitt av offentlige myndigheter, NIF, NSF og 
retningslinjer fra arrangøren «Smitteverntiltak for konkurransen». 

 Skyttere som trenger assistanse under konkurransen, ladehjelp el., må gi beskjed ved 
påmelding. 

Smitteverntiltak for konkurransen  

 Det benyttes ikke kontanter 
 Du må skifte ved bilen, på standplass eller på anvist sted 
 Du må rense hendene før du går inn på standplass og når du forlater den – 

arrangøren setter frem rensemiddel 
 Alle må ha med egen skytematte til liggende skyting 
 Det vil være en ledig standplass mellom hver skytter eller gruppe av skyttere som bor 

sammen. Du må alltid overholde avstandsreglene og gi andre deltakere fri plass på 
egen standplass uten å måtte ta hensyn til avstandsreglene 

 Arrangøren renser alle kontaktflater mellom hver skytter. 
 Resultat-visning og resultatservice er på internett. Skytekort sendes på epost eller 

deles ut på trygg måte etter forespørsel. 
 Det vil være begrensinger i salg av mat/ drikke – ta med det du trenger! 
 Alle må rense hender og toaletter før og etter bruk 
 Dersom du blir syk innen 48 timer etter konkurransen må du eller pårørende sørge 

for at arrangøren får beskjed 

Om gjennomføringen 

 Møt frem på banen i god tid 
 Du får tilgang til banen, inn venstre dør, når forrige lag har forlatt standplass. Utstyr 

plasseres på eller inntil standplassen slik at andre kan passere 
 Enkel våpenpuss kan skje på standplass inntil ti minutter etter avsluttet skyting 
 Du forlater standplassen gjennom utgangen til kafeen. Tomhylser lar du ligge igjen, 

mens vanlig søppel kastes på vei ut 
 Dersom det er trangt på den nærmeste parkeringen ber vi om du slipper til nye 

skyttere og parkerer på den store parkeringsplassen etter skyting 


