
Tiltak mot Corona-smitte. Målselv Skytterlag 

I forbindelse med Corona-pandemien har skytterlaget innført følgende tiltak for lagets medlemmer 
ved egen- eller organisert trening.


Det er fremsatt rengjøringsmiddel, håndsprit, tørkepapir og engangshansker som skal 
benyttes. 

Følgende rutiner inngår i tiltaket:

1. Maksimalt antall personer som kan samles samtidig innendørs i samme rom er fem personer. 

2. Alle berøringspunkter skal rengjøres etter besøk. 


1. Håndsprit som står ved inngangsdør skal benyttes ved ankomst. 

2. Dørhåndtak og dørblad som er berørt skal rengjøres med fremsatt rengjøringsmiddel og 

tørkepapir når man forlater. 

3. Lysbrytere, monitorer, armlener og bord som er benyttet skal rengjøres med fremsatt 

rengjøringsmiddel og tørkepapir når man forlater. Pass på å ikke spraye direkte på 
monitorene, man spray på papir og tørk godt av skjerm, ramme og knapper. 


4. Spray /dusj med fremsatt rengjøringsmiddel på område der hvor man har ligget og la det 
ligge. 


5. Ved arbeid på skivene skal det benyttes fremsatte engangshansker. 

6. Ved bruk av datamaskin skal det benyttes fremsatte engangshansker og bordet skal 

tørkes av med fremsatt rengjøringsmiddel. 

3. Hansker som er benyttet på skiver /datamaskin skal kastes og ikke brukes på annet.

4. Lagets felles skytemateriell som hansker, luer, jakker, reimer, våpen osv. kan ikke benyttes 

så fremt det ikke er utlånt til en enkelt skytter som bringer dette med seg hjem som personlig 
utstyr. 


5. Det skal medbringes personlig skytematte slik at ingen benytter samme liggeunderlag. 

6. Dersom flere benytter standplass samtidig skal det være en ledig plass mellom hver skytter 

for å oppnå minimum 2 meters avstand. 

7. Skyttere i samme familie kan innrette seg etter bestemmelser om avstand osv. I tråd med 

FHI’s bestemmelser (som når man er hjemme). 

8. Personer i isolasjon, med symptomer eller som er i karantene kan ikke benytte lagets anlegg. 


Skytterlaget tilstreber å etterfølge myndighetenes og DFS sine krav, og skulle lagets tiltak variere 
ut fra disse er de alltid sekundær til myndighetene og DFS. 


