
 

INNBYDELSE TIL GJENÅPNINGSSTEVNET 5-7. juni 2020 

Endelig kan vi begynne å konkurrere litt igjen! Det ligger fortsatt strenge føringer 

på hvordan det kan arrangeres konkurranser i DFS, men vi ønsker å starte 

forsiktig med Gjenåpningsstevnet 5 – 7. juni. Vi håper at mange skyttere i Troms 

nå har lyst til å komme til oss for å komme i gang med banesesongen! 

Vi kommer til å ha mange regler som må følges strengt, dette er etter DFS sine føringer. Les derfor 

denne innbydelsen nøye før du melder deg på! 

▪ Stevnet er kun åpent for skyttere fra Troms Skyttersamlag 

▪ Det er kun mulighet å delta dersom man er forhåndspåmeldt, gjennom «mitt DFS» eller per 

telefon etter at påmeldingen på nett er stengt 

▪ Det settes et tak på 50 deltakere på baneområdet per dag, inkludert evt ledsagere. Alle må 

holde 1 meters avstand til hverandre (unntak for personer i samme husstand). Baneområdet 

regnes som aksen mellom administrasjonsbygg (rødt) og 200m standplass, inkludert 

parkeringsplasser og standplasser. 

▪ Det skytes kun på annen hver skive på standplass. Derfor legges påmelding ut med kun 50 

prosent av banenes kapasitet (med et lite unntak på 100m der vi har veldig god plass) 

Dersom noen må ha med ledsager som skal bevege seg utenfor egen bil, må vedkommende 

meldes inn sammen med påmelding til post@malselv-skytterlag.no Vi henstiller til færrest 

mulig personer som ikke selv skal skyte, da disse tar bort plassen til andre som ønsker å 

skyte. 

▪ Skifterom eller garderober kan ikke benyttes.  

▪ Alle skyttere må medbringe eget liggeunderlag, teppe etc. Underlaget må dekke hele 

kroppen. Skyttere som ikke medbringer dette vil ikke få anledning til å skyte. 

▪ Skyttere venter på klarsignal før de går inn på standplass. Det er satt opp god tid mellom 

hvert lag. Når standplass entres og forlates skal skyttere vaske hender med fremsatt 

håndsprit. Mellom hvert lag desinfiserer st.plasspersonell felles berøringspunkter som 

monitorer etc. 

▪ Etter skyting gjennomfører skytter egenvisitasjon av våpen, under påsyn av kontrollør som 

står bak 

▪ Det vil ikke bli noen form for kiosksalg eller servering på baneområdet. Det vil kun bli 

anledning til å betale med kort eller Vipps i påmelding 

▪ Resultatservice blir kun på internett 

▪ Det legges ut påmelding for fredag 5. – lørdag 6. – søndag 7. juni. Ved stor pågang vil også 

torsdag 4. bli åpen for påmelding 

▪ Personer som ikke er friske har ikke anledning til å delta. Det samme gjelder for skyttere som 

trenger hjelp fra andre enn husstandsmedlemmer for assistanse på standplass. 

Stevnet premieres med pengepremier på 15- og 10-skudd på vanlig måte. Vi ønsker hjertelig 

velkommen og håper mange tar turen hit til tross for mange ekstra regler som vi alle må følge. 

Skytterhilsen fra Målselv Skytterlag 
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