
Nyhedsbrev 14. august 2020

På bestyrelsesmødet d 11. august, talte vi meget 
om opstart på skydning, og corona-tiltag. Der er 
indkøbt sprit og desinfektions rengøringsmiddel, 
så vi kan rengøre borde, standpladser, og 
geværer.

Onsdag mødte Lis Andersen tidligt op på banen, 
og ALT blev rengjort, med desinfektionsmiddel og
sprit, så det var klart til opstart.

Vores nye regler bliver:

Max 14 personer på skydebanen af gangen.

10 skytter

1 Skydeleder 

1 Banekomandør

1 Instruktør

1 diverse

Dette for at vi kan passe på hinanden!

Når man er færdig med at skyde, giver man 
besked til Banekomandør eller Skydeleder, så vil 
standplads og gevær blive rengjort, inden næste 
person kan komme ind (Du vil kunne kende disse 
personer ved at de bærer et skilt med titel). 
Derefter vil der blive meddelt til opholdsrummet, 
at næste skytte kan komme ind. Kassedame eller 
kassemand vil forsøge at holde styr på hvem der 
kom før hvem  På grund af disse tiltag vil der 
kunne forventes længere ventetid. Vi har indført 
et max tilladt antal, i opholdsrummet på 15. 
Dette er udover de 10+4, der må være på banen.

Derfor er vores opfordring til ALLE der kommer, 
at man danner sig et overblik, inden man kommer
ind. Vi ved at indretningen på vores bane og 
opholdsrum ikke er de bedste, til denne situation,
så derfor:

STOP OP OG TÆNK!

Vi vil gerne passe på dig og dine, og på os selv. 
Derfor skal vi hjælpe hinanden, så vi undgår 
smitte.

Jeg vil godt fremhæve, at udsugningen køre på 
højtryg på banerne, så der er dejligt køligt 
derinde og i opholdsrummet.  Når du kommer 
på skydebanen, vil du blive mødt, af en masse 
nye skilte. Dette fordi vi tror på at ”hvis man 
bliver mindet om det, husker man det”!!!

Vi glæder os til at se dig!”

Opstartsfest blev aflyst pga. for lidt tilmeldte, så 
vi uddeler præmier, fra vintersæson, når vindere 
møder op på skydebanen. Der vil blive sørget for 
”klapsalver og kamera” 

Husk kontingent inden d. 5. september for dem 
der betaler ½ årligt (børn og juniorer) Enten på 
skydebanen eller via bankoverførsel: 0757 
3222800535 Skriv navn i feltet ”besked til 
beløbsmodtager” Det er unødvendigt at betale 
for særskilt advis. 

Hvis du ikke ønsker nyhedsbrev mere, skriv til: 

Formand@fredericia-skytteforening.dk

mailto:Formand@fredericia-skytteforening.dk



