Tarm Jagtforening
Riffelskydning under covid-19 pandemi
Bliv hjemme, hvis du har symptomer forenelige med covid-19
Du skal inden du ankommer til skydebanen sætte dig grundigt ind i de opstillede
kriterier for at deltage i skydningen.

Forudsætning for at deltage i skydning hos Tarm Jagtforening







Du skal starte med at spritte hænder, ved ankomst til skydebanen. Tarm Jagtforening stiller
håndsprit til rådighed
Du skal selv kunne betjene dit våben, og vide hvordan du justerer sigtet, når du indskyder
din riffel
Du skal selv medbringe de hjælpemidler du skal bruge under skydning, f.eks. jagtstol,
underlag til liggende skydning, skydestok eller lignende
Du skal selv tage dine afskudte hylstre med hjem efter endt skydning
Du skal forlade skydebanen så snart du er færdig med din skydning
Du kan kun betale med MobilePay, der modtages ikke kontanter

Skydningen foregår grundet covid-19 pandemien anderledes end normalt











Skydningen foregår i tidsrummet 18.30 – 20.30. Seneste ankomst til skydebanen er kl 20.00
Bliv siddende i din bil når du ankommer til klubhuset! Der står en hjælper klar på
parkeringspladsen som guider dig den rigtige vej til skydebanen
Klubhuset er lukket
Idet du ikke må forlade din bil før hjælperen kalder dig frem, kræves der ikke tilmelding til
skydningen. Du må dog være indstillet på evt. kort ventetid. Dette er valgt ud fra at
foreningen på den måde kan gennemføre skydningen med størst muligt flow
Når du kommer til skydebanen skal du opholde dig med minimum 2 meters afstand til de
andre skytter samt instruktøren
Instruktøren kan guide dig på afstand, men vi kan ikke tilbyde egentlig riffel instruktion. Er
du riffeljæger aspirant, vil vi opfordre dig til at kontakte foreningen, for at aftale skydning
på et andet tidspunkt
Når du er færdig med din skydning, skal du straks forlade skydebanen, følg instruktørens
anvisning. Du skal forlade banen ad en anden vej end den du kom ind af
Tarm Jagtforening stiller skydebænk til rådighed. Denne bliver sprittet og klargjort efter
hver skytte, under hensyntagen til covid-19 forholdsregler

