Det frivillige Skyttervesen
Feltutvalget

KORONAVEILEDER
ARRANGØRER AV FELTSTEVNER 2021
Veilederen er ment å være et hjelpemiddel for arrangører av skytterstevner utendørs
(feltskyting). Formålet er at alle arrangement skal kunne gjennomføres på en trygg og
god måte innenfor de regler og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.
Før arrangementet gjennomføres skal alle arrangementsansvarlige gjennom en
minimumsopplæring der det blir gitt råd og anbefalinger for hvordan arrangementet
kan gjennomføres i tråd med de generelle anbefalingene for forebygging av smitte og
den enkelte sin opptreden.
Den enkelte kommune kan som følge av smittesituasjonen lokalt innføre egne tiltak
med regler og begrensninger som går utover de nasjonale smittevernreglene. Det er
derfor viktig at arrangøren holder god dialog med kommunehelsetjenesten i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet, og retter seg etter kommunens
pålegg.
Det forutsettes at skytterne kjenner de til enhver tid gjeldende nasjonale
smittevernstiltak og bestemmelser, og DFS koronavettregler.
1. Avstand: Alle som er til stede på eller ved oppmøte eller ute i feltløypa skal til
enhver tid kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme
husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele
arrangementets varighet. Dette gjelder også på standplass, der det må
beregnes ca. 1,60 meter per skytter.
2. Håndhygiene: Arrangøren må legge til rette for håndhygiene inne i
permanente bygg som nyttes ifm. arrangementet. Skytterne henstilles til å ha
med seg håndsprit når de opererer rundt i feltløypa.
3. Parkering/Omkledning: Sørg for gode parkeringsfasiliteter. Skytterne
henstilles til å skifte uten å ta i bruk arrangørens fasiliteter.
4. Påmelding: Skyttere skal være forhåndpåmeldt. Unngå betaling med
kontanter, legg opp til bruk av VIPPS eller kortbetaling.
5. Kiosk/matservering: Ved kiosksalg eller matservering må det være fokus på
godt renhold, tilgang på håndsprit og et køsystem som gjør at man kan
overholde avstand.
6. Renhold: Sørg for hyppig renhold av toaletter og andre hyppige berørte
berøringspunkter på standplass, skytterhus og i andre lokaler som brukes av
flere. Sørg for at tørkepapir og såpe/desinfeksjon alltid er tilgjengelig på
toaletter.
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7. Smittesporing: Arrangør er ansvarlig for å ha oversikt over hvem som er til
stede med kontaktinfo for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere
smitteoppsporing. Lister med kontaktinformasjon til deltakere skal slettes etter
14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes
en egen oversikt.
8. Opprop/buss transport: Sørg for å opprettholde avstander når man er på
buss. Arrangør må tilrettelegge for at dette er mulig. Arrangør bør legge til
rette for bilfelt der det er mulig i stedet for buss. Sørg for god tid mellom de
ulike lagene slik at man unngår opphopning eller kødannelser.
9. Organisering på standplass: Minimum 1 meter mellom hver skytter.
Standplassleder gir føringer om opptreden før, under og etter skyting ved
ankomst standplass. Om mulig bør man ha et fast oppmøtested for neste lag
hvor standplassleder kan hente skytterne.
10. Visitasjon: Visitasjon foregår slik: Skytteren gjennomfører dette selv, mens
standplassleder/personell følger opp.
11. Liggeunderlag: Alle skyttere må ha med eget underlag som benyttes under
skyting, f.eks. liggeunderlag, teppe, etc.
12. Nasjonale retningslinjer for arrangement og lokale bestemmelser skal alltid
følges.

