Århus Flugtskytte-Klub informerer
Organiseret flugtskydningstræning under COVID-19

Fra den 22.3.2021 er forsamlingsforbuddet hævet til 50 personer i forbindelse med udendørs
idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Århus Flugtskytte-Klubs genåbning fortsætter
under disse restriktioner – og indtil videre kun med adgang for klubbens helårsmedlemmer.
Efter behørig åbningsevaluering, vore første genåbningserfaringer samt input og
erfaringsudveksling med andre baner justeres setuppet på nedenstående vis. Dette for at tilgodese
myndighedskrav samt tilsikre, at vi alle kan føle os trygge og komfortable på banerne.
•
•
•
•
•

Vor 5 timer lørdagsskydetid er en samlet organiseret flugtskydningstræningspas.
I hver af de 3 etablerede zoner må der over hele skydetiden (de 5 timer) maksimalt være 50
forskellige personer.
Når skytter (eller gæster) ankommer foretager hver enkelt straks indskrivning på en liste
beliggende ved klubhuset (for zone 1) eller trap pavillonen (for zone 2 og 3).
I tilfælde af smitte anvendes listen til smitteopsporing og tjener samtidig som kontrol på, at
forsamlingsforbuddet på dagen ikke overskrides.
Såfremt listen på et tidspunkt hen over dagen når over 50 personer spærres zonen af for
yderligere indskrivning og adgang.

Øvrige retningslinjer er stadig gældende:

1. Der er kun adgang til banerne for klubbens årsmedlemmer.
2. Selve anlægget opdeles i 3 zoner. Se kortet herunder.
a. Zone 1 = skeet banerne
b. Zone 2 = trap banerne
c. Zone 3 = Skyde-/træningsvæggen
3. Der må max. være 50 personer i hver zone.
4. Hver zone betragtes selvstændigt. Skytter i zonerne må ikke flettes der må ikke skiftes
mellem forskellige zoner.
5. Parkering sker i den zone som man ønsker at skyde i.
6. Under skydningen skal opretholdes sædvanlig
afstandskrav anbefalet af myndighederne - mindst 2
meters afstand til hinanden (næsetip til næsetip).
7. Når skydningen er tilendebragt forlades anlægget.
8. Der af-sprittes efter gældende regler, anbefalinger
og normer. Håndsprit er tilgængelig i zonerne.
9. Der er sædvanlig banereservation (skeet) ved sedler.
10. For indeværende kan klubben ikke tilbyde
instruktion. Årsmedlemmer uden egne våben kan dog leje klubgeværer.
11. Der er alene krav om at bære mundbind ved ærinder i klubhuset, jævnfør nedenfor.

For skeet-skytterne (zone 1) gælder specielt:
a. Kun en eller maks. to skytter betjener ”trykkeren”. Aftales indbyrdes inden skydningens
start.
b. ”Trykkeren” (indpakket i plasticpose) af-sprittes mellem hver runde/serie. Sidste skytte der
har ”trykkeren” gør det.
c. Skytterne (især betjenerne af ”trykkeren” af-spritter) hænder før og efter runden/serien.
Klubhus og pavillon:
a. Klubhuset er alene åbent for køb af lerdue, årsmedlemskab, patroner og udvalgt ”take
away”. Der må kun være 1 skytte/person i klubhuset udover
personale ad gangen.
b. Der er krav om mundbind i klubhuset.
c. Der må ikke tages ophold i klubhuset. Husk varmt tøj i
vinterkulden. Terrassevarmere er opsat.
d. Toiletterne i klubhuset er åbne.
e. Pavillon (trap), der må kun være 1 skytte/person i pavillonen af gangen. Husk varmt tøj i
vinterkulden. Terrassevarmer er opsat.
f. Betaling venligst med Dankort eller MobilePay.
Årsmedlemmer skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som f.eks. feber, hoste,
muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
Retningslinjerne vil løbende blive tilpasset i takt med myndighedsudmeldinger.

