Bruk av baneanleggene
til Bodø SSK
Retningslinjer som gjelder under korona-pandemien, gjeldende
fra 18. mai 2020 og inntil ny beskjed gis.
1. Overordnede regler gitt av NSF gjelder både for innendørs- og utendørs skytebaner, herunder
klubbhus og fellesområder.

Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.
2. Klubbspesifikke regler. Baneinstruks gjelder for øvrig.
2.1. Generelt
2.1.1. Maksimalt antall skyttere på hele baneanlegget settes til 50.
2.1.2. Rødt flagg heises og fires med hansker på (ligger i sort plastkasse rett innenfor døra i
klubbhuset)
2.1.3. Standplassleder bruker hensiktsmessig bekledning med signalfarge eller privat vest.
2.1.4. Det er adgang til å bruke baneanlegget for individuell trening utenfor tidspunkter med
oppsatt standplassleder, for dem som har egen nøkkel/tilgang til anlegget.
2.1.5. All aktivitet på og ved baneanleggene må ha kontinuerlig fokus på tiltak for å begrense
smittespredning, noe som f.eks. innbefatter bruk av engangs-/personlige
hansker/håndsprit i håndtering av felles objekter. Klubben besørger engangshansker og
håndsprit.
2.1.6. Stevneansvarlig er klubbens smittevernansvarlig under arrangementer.
2.1.7. Ansvarlig standplassleder under organiserte treninger ser til at retningslinjene blir fulgt.
2.2. Feltskyting. Ved behov for avklaringer kontakt feltgruppeleder tlf. 905 84 256.
2.2.1. Skivemateriell, stiftepistol og annet fellesutstyr håndteres med hansker, desinfiseres
etter bruk. Det utpekes én person med ansvar for lapping pr. lag for å begrense
smittespredning.
2.2.2. Felles skytelogg føres av feltgruppeleder: send SMS med tidspunkt og antall skudd.
2.3. Baneskyting. Ved behov for avklaringer kontakt banegruppeleder tlf. 913 24 904.
2.3.1. Brukerne må ha grunnleggende kunnskap om bruken av elektronikken på banene. Det
kreves gjennomført brukerkurs på SIUS før systemet tillates brukt.
2.3.2. Minsteavstand 1m mellom skyttere opprettholdes ved å fordele seg utover banene.
Annenhver standplass benyttes. All forflytning må også overholde 1m-regelen.
2.3.3. Skytelogg føres etter treningsslutt. Skytter rengjører standplass inkludert skjerm, og
fjerner brukt materiell. Hylser kastes i container. Standplassleder godkjenner
standplassen før neste skytter ledes inn.
2.3.4. Bruk av skjermene på banene må skje kun etter bruk av håndvask/håndsprit.
2.3.5. I skytelederbua og på skyteleders utstyr på innebanen må alle kontaktflater desinfiseres
etter bruk.
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