
Corona retningslinjer ved indendørs stævner i Arcus 

Der henvises generelt til myndighedernes til enhver tid gældende anvisninger og regler om 

forsamlinger, afstand og hygiejne osv. Eventuelle bøder pga. overtrædelse af myndighedernes regler 

og anbefalinger er for skytternes egen regning. 

Skydeområdet er udelukkende for skytter og stævnehjælpere. 

Alt efter forsamlingsforbuddets størrelse kan der i visse tilfælde gives lov til at trænere og forældre 

kan komme ind i hallen. Men som udgangspunkt er der adgang forbudt i hallerne for andre end 

skytter, skydeleder og dommer. 

Ved forsamlingsforbud på 50 personer: 

I den lille hal må hver klub have 1 og kun 1 træner/forældre med til micro skytterne.  

I den store hal må ingen andre end skytter, dommer, skydeleder samt stævnepersonale komme ind. 

Ved forsamlingsforbud på 100 personer: 

I den lille hal må hver skytte have 1 træner/forældre med. 

I den store hal må hver klub have 1 og kun 1 træner/forældre med til deres mini og aspirant skytter. 

Det stilles håndsprit frem passende steder på banen samt ved hver måtte. 

Skytterne skal spritte hænder inden de berører måtten for udtræk af pile (alternativt bruge personlig 

handske). 

Hver måtte skal udpege en fast markør, som er den eneste der må berøre skydesedlen og bruge egen 

kuglepen/blyant (undtagen ved underskrift, hvor alle skal spritte hænder). 

Der må max være 2 skytter der trækker pile ud af gangen, medens de to andre skytter venter i 

passende afstand (minimum 1m).  

Ingen skytter må trække andres pile. 

Ved tilkald af dommer, skal alle skytter træde til side så dommeren for den fornødne plads 

(minimum 1m). 

Der vil være ensretning og restriktioner på toiletforholdene. Der vil ligeledes være et ”toilet crew” 

som ofte afspritter berøringsflader på toiletterne. 

Ved eventuel madbod vil der skulle afgives ordre på passende afstand og herefter vil det bestilte 

blive afhentet i køkkenet og udleveret.  

Det opfordres kraftigt til at alle har mad og drikke med hjemmefra.  


