
 

Følgende regler gjelder ved deltakelse på 
stevner i regi av BØS: 

1. Alle skyttere skal være forhåndspåmeldte - vi tar ikke i mot påmelding på 
banen 

2. Kun skyttere som tilhører Salten skyttersamlag kan delta på stevner i regi 
av BØS 

3. Alle som oppholder seg på området skal ved ankomst registrere seg 
hos hovedansvarlig fra BØS. Dette gjelder også personer som ikke 
skyter - lister over oppmøtte vil bli oppbevart så lenge vi har pålegg 
om dette 

4. Det skal alltid være minst 1 meter fysisk avstand til andre. Dette 
gjelder ved oppmøte, under skyting og etter skyting. Kravet om 
avstand gjelder ikke for personer som er i samme husstand. På 
standplass skal uansett kun annen hver skive benyttes.  

5. Skyttere må medbringe eget underlag som dekker hele kroppen.  
6. Bruk av oppholdsrom, garderober etc. på baner eller inne på 

skytterhuset er ikke tillatt. All skifting foregår utendørs/i bil. 
Skytterhuset kan kun benyttes til å betale for påmelding og for 
toalettbesøk.  

7. Alle skal følge regler for god håndhygiene og smittevern. Ved 
inngang og utgang fra baner/skytterhus skal det benyttes håndsprit 
som finnes ved inngangene.  

8. Oppmøte til skyting skjer 10 min før oppsatt skytetid på følgende 
steder: 

- ved yttervegg skytehall for 15 m 
- ved dør/vegg til skuterbu for 100 m 
- ved resultatvegg for 200 m 

Det er kun adgang for skyttere og standplasspersonell på 
standplassene, alle andre må oppholde seg utendørs/i biler. Skyttere 
som ikke klarer seg selv utendørs eller inne på standplass kan 
dessverre ikke delta på stevner i regi av BØS. 

 

 



 

Husk: 
● Ta hensyn til dine medmennesker og gjør det du kan for å hindre at 

smitten sprer seg. 
● Vi kan kun ha 50 stykker på baneområdet per dag, inkludert personell 

fra BØS, nødvendige ledsagere etc. Derfor skal kun skyttere/personer 
med dedikerte oppgaver møte på banen, dette gjelder dog ikke de 
som har behov for følge/sjåfør grunnet alder eller andre særskilte 
behov. Parkeringplassen regnes ikke inn under baneområdet.  

● Vi oppforderer til betaling med kort. 
 
 

Personer som ikke kan delta/møte på skytebanen: 
● Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har 

symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, 
hoste eller nedsatt allmenntilstand. 

● Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene. 
● Skyttere som ikke er selvhjulpne. Det vil si at skyttere som trenger 

hjelp fra andre til å gjennomføre skytingen ikke kan delta. Med dette 
mener vi skyttere som trenger hjelp til f.eks. påsetting av reim, bæring 
av utstyr, fylling av magasiner, visitasjon og lignende.  

 
Reglene vil tilpasses fortløpende etterhvert som regjeringen og/eller DFS 
innfører nye rettningslinjer i forbindelse koronasituasjonen.  
 
Mer informasjon om sentrale bestemmelser som er lagt til grunn for disse 
reglene finnes på www.dfs.no 
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