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   PROTOKOLL / REFERAT  Rev. A Godkjent 
 
  Styremøte onsdag 10. juni 2020 -  Aktivitet og Korona. 
 
 

Agenda : Trening og aktivitet under Korona- epidemi og restriksjoner. 
 
 
Tilstede:  Ola Bjorland, Tor Andre Opås, Tore Njå, Olaf Åvitsland og Hugo Kjetså. 
 
 
Sak1: Kan klubben åpne for ordinær klubbtrening/ skyting under gjeldende 

Korona- epidemi? 

 
Nif krav:   

• Skyttere må holde minst 1 m avstand kontinuerlig! 

• Benytt fortrinnsvis 2 ledige plasser mellom skyttere på standplass! 
• Håndvask er viktig og MÅ alltid utføres ved muligheter for smitteoverføring! 

• Når flere enn 5 deltakere, SKAL ansvarlig skytterleder velges, og navn på 
skyttere skal noteres spesielt, hver klubbkveld! 

• Hver skytter skal ha eget utstyr, som lappesaker, blinker med sitt navn m.m.! 
• Skillevegger mellom skyttere skal IKKE monteres / brukes! 

 
 
Besluttning: 
Styret velger å åpne for skyting / trening med de begrensninger og krav som til 
enhver tid gjelder, ref. Nif- krav. 
Det vil bli kjøpt inn Alcogel håndrens og spray (kontaktflater), eller tilsvarende, 
tilgjengelig for skytterne. 
Aktivitene vil variere, og styret vil forsøke å tilrettelegge på best mulig måte, slik at 
skytterne kun behøver å komme i kontakt med eget utstyr. 
 
Styret besluttet å avlyse alle fremtidige stevner inntil videre, med unntak av egne 
klubbstevner. 
Nybegynner kurs vil ikke kunne gjennomføres, sålenge Nif -krav til å holde avstand 
er gjeldende! Styret prøver å finne gode løsninger, muligens kompensasjon, på nye 
medlemmer uten kurs! Om forholdene vedvarer uforrandret. 
 
 
Sak 2: Investere i lys og varme på standplass. 
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Flere skyttere har ytret ønske om lys og varme på standplass. Infrarød varme- 
elementer er å foretrekke. 
 
Besluttning: 

Styret besluttet å bedre forholdene under kjølige kvelder, med å kjøpe inn nødvendig 
utstyr til varme og lys på standplass. Nødvendig og godkjent installasjon vil være 
påkrevd. Klubben vil benytte seg av tilgjengelige resurser. 
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