Smitteverntiltak ved Rana Elgjegerforening sitt baneanlegg.

Generelle regler
Fra 7. mai ble det tillatt med arrangement på offentlig sted for inntil 50 personer.
Dette gjelder der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer
som ikke er i samme husstand.
Dette gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør
som har oversikt over hvem som er tilstede.
Arrangør må ha oversikt over hvem som er på skytebanen, dette er viktig for å
sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig. Arrangør er også
ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på
arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.
Skytebaneaktivitet
Følgende retningslinjer gjelder:
1. Det kan avholdes arrangementer med inntil 50 personer. Det skal
minimum holdes 1 meters avstand. Avstandskravet gjelder ved oppmøte,
under skyting og etter skyting. På riflestandplass skal skyttere plasseres på
annenhver skive, med mindre båsene med skillevegger på 100m brukes.
Alle skyttere må skrive under på et skriv der en bekrefter at man er frisk.
Dette skrivet skal kunne brukes ved smitteoppsporing.
2. Ved egentrening, er det ikke anledning å bruke klubbhus eller
skivemateriell. Dette må medbringes. Regelen med maksimalt 5 personer
og 1 meters avstand gjelder.
3. På organiserte treninger kan man maksimalt være 20 personer samlet i
gruppe. Det skal minimum holdes en meters avstand.

4. Det skal til enhver tid være 3 standplassledere på skytebanen.
5. Skytter tar selv ut sluttstykke og viser standplassleder at våpenet er tømt.
6. Ikke ta på utstyr til hverandre. Det er ikke tillatt å låne ut eget utstyr eller
benytte foreningsvåpen som deles mellom flere skyttere (Covid-19forskriften §13 c). Betjeningspanelene skal kun brukes av standplassleder.
Skjermer/paneler skal desinfiseres jevnlig. Egne medbrakte
skytematter/liggeunderlag skal brukes ved liggende skyting. Hvis en
ønsker å bruke sittekloss, må denne også medbringes.
7. Dørhåndtak og andre felles berøringspunkter kan være smittepunkter bruk
hansker. Desinfiseres av arrangør.
8. Klubbhuset er ikke åpent. Dette fordi det ikke er mulig å opprettholde 1
meter avstand. Det kan kun være en person på kontoret, denne personen
står for registrering av skyttere og salg av ammunisjon. Kun kortbetaling.
9. Ingen servering. Kun medbrakt mat/drikke er OK.
10. Sikre god håndhygiene. Det er hånddesinfeksjon tilgjengelig.
11. Utedo er avstengt.
12. I konkurranser vil arrangør legge opp til påmelding på FB og hjemmeside,
og hver skytter får tildelt skytetidspunkt. Se egen instruks for
konkurranser.
13. Følg reglene. Skyttere som ikke følger reglene vil ødelegge for vår
aktivitet ved at det kommer nye innstramminger.

Personer som ikke kan være på Elgbanen:
Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på
luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt
allmenntilstand.
Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene.

Skyttere som ikke er selvhjulpne. Det vil si at skyttere som trenger hjelp fra
andre til å gjennomføre skytingen ikke kan delta.

