KUN
betaling
med VIPPS
114859

Følg
smittevern
regler for å
hindre
smitte
Covid 19

Vent på
opprop før
du går inn
til skyting.
Kun betjening og
de som skal skyte
inne på standplass
samtidig!

Hold 1(En)
meter
avstand og
følg ordre
til
standplass
leder

Karantene,
isolasjon
eller
symptomer
på smitte
ikke adgang

Ikke ta på
samme
utstyr, og
bruk
håndsprit

Korona-restriksjoner på skytebaner
Helsedirektoratet har åpnet for at det skal
kunne utøves idrett under forutsetning av at
det ikke samles mer enn 50 personer, og at
gjeldende smittevernregler ellers overholdes.
Det skal holdes 1 meters avstand. Og pga
smittesporing må vi ha oversikt på hvem som
er innom Gåsbu Jaktskytebane.
Intensjonen er å gi aktive
utøvere/medlemmer i foreningene anledning
til å drive et minimum av trening/aktivitet.
Kravene til skyteledelse tilsier at egentrening
kun kan tillates for personer som av
foreningen er godkjent til å lede egen
skyting, eller at en godkjent skyteleder er til
stede og overvåker aktiviteten.

1. Maksimalt 50 personer samlet. Det skal minimum holdes 1 meters avstand.
Dette gjelder også utendørs. VJFF må ha en arrangementsansvarlig og føre lister på alle som er
på besøk pga eventuell smittesporing.
2. Ikke ta på samme utstyr.
Bruk av fellesutstyr/utlånsutstyr skal ikke forekomme. Bruk hansker, evt. sørg for desinfisering
mellom hver bruker dersom betjeningspaneler brukes av flere deltagere (knapper på monitorer
ol.) Egne skytematter bør brukes ved liggende skyting. Husk også at dørhåndtak og andre felles
berøringspunkter kan være smittepunkter. Kun medbrakt mat/drikke er OK.
3. Garderober skal ikke brukes.
Det samme vil i stor grad gjelde fellesområder/varmestuer osv. på en skytebane, hvor det ofte vil
være vanskelig å overholde 1 meter avstand mellom de som er til stede.
4. Foreningen må gjøre en risikovurdering
Foreninger som tillater bruk av banen, må gjøre en vurdering av om det er mulig å slippe til
medlemmer samtidig som alle kjøreregler om antall personer og avstand/smittevern ivaretas.
Dersom tilstrekkelig smittevern ikke kan ivaretas, må banen holdes stengt for all aktivitet. Enhver
forening har full mulighet til å beslutte total stenging av egen bane.
5. Håndhygiene
Det bør være hånddesinfeksjon tilgjengelig. Overflatedesinfeksjon må være tilgjengelig for bruk
på felles berøringspunkter.
6. Personer som er i isolasjon, karantene eller har symptomer som kan tyde på koronasmitte,
har ikke adgang til skytebaner
7. Det kan komme endringer
Dersom det viser seg at denne type aktivitet medfører økt smittepress, vil det bli ytterligere
innstramminger. Endringer kan komme på kort varsel. Det er foreningens ansvar å holdes seg
oppdatert på myndighetenes regelverk til enhver tid. Følg alltid rådene fra
Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrettog-kultur/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer
8. Følg reglene
Foreninger som ikke følger reglene vil ødelegge for skytesporten ved at det kommer
nye innstramminger. Kommunene er bedt om å følge med på at reglene overholdes.
Foreninger som disponerer baner som er eid/stengt av kommunen, må forholde seg til
kommunale bestemmelser.
9. Ikke glem dugnaden
Å unngå smitte er en nasjonal dugnad, og de strenge begrensningene i hvilken aktivitet som kan
tillates er av hensyn til DEG og DINE sin helse. Ingen tillitsvalgte eller medlemmer skal behøve å
utsette seg for unødig smitterisiko, og ingen tillitsvalgte kan pålegges å stille på banen for at
skyting skal kunne avholdes.

Priser hagle
Duekort engangs avgift medlem

200,-

Duekort engangs avgift IKKE medlem

300,-

Nybegynner-serie m/ammo LÅNEKORT

100,-

Juniorserie m/ammmo u/20år LÅNEKORT

60,-

Leirdue ammo C-12 (25 skudd)

50,-

Skudd kartong C-12(250 skudd)

500,-

Ammo C-20 NB! sjekk om vi har

60,-

Ammo bly (25 skudd-Figurjakt)

60,-

Enkel dueserie (25)

50,-

Duer på kort, 250 duer

400,-

Duer på kort, 500 duer

750,-

Duer på kort, 1000 duer

1400,-

Startkont. Klubbmesterskap

150,-

Priser rifle
Treningsavgift inkl smittevern medlem Vang JFF

400,-

Prøve flere våpen pr stk

50,-

Treningsavgift inkl smittevern ikke medlem Vang JFF

600,-

Prøve flere våpen pr stk10

0,-

Patroner 6,5x55 50 pk

400,-

Patroner 308 20 pk

200,-

Patroner 30-06 50 pk

550,-

Patroner 223 50 pk

400,-

Dropp inn en kveld med prøve

200,-

Kammerflagg

40,-

Påbudt om kammerflagg for skyttere til vårt rifleanlegg.

