
 

Nordre Land kommune       29.06.2020  
v/Kommunelege Stefan Løvsletten 
  
  
 SMITTEVERNSTILTAK  
 
Fløyterstevnet/ Torpastevnet 2020 
 
Stevnet arrangeres i perioden 30. juli til 2. august 2020.  
Maks 200 deltagere pr stevnedag, funksjonærer kommer i tillegg.  
 
Tiltak på standplass:  

 Skytterne må skifte ved egen bil.  

 Egen oppmøteplass for skyttere. Hentes inn av standplassleder når klart 
for neste lag. Det er kun standplassleder som skal åpne/lukke dør inn til 
standplass.  

 Alle skyttere skal ha eget underlag. Skytterlaget kan evt ha rull 
gråpapir/parkettunderlag som backup.  

 Standplassleder påser at alle vasker seg med håndsprit ved inngang til 
standplass.  

 Nordre Land har standplass på 1,5 m pr skytter, og ligger innenfor 
avstand mellom skytterene med skytter på hver skive. Men på grunn av 
overkapasitet i forhold til 200 skyttere pr dag, vil lagene stort sett gå 
med ca 50% ledige skiver 

 Skytterne står i samme retning, unntaket er linksskyttere. Disse 
plasseres til høyre på standplass, og det vil bli satt en løs skjerm 
mellom siste høyreskytter og linksskytter for å unngå at skyttere blir 
stående ansikt mot ansikt. Det vil alltid være en ledig skive mellom 
høyreskytter og linksskytter.  

 Visitasjon av våpen utføres av skytteren selv mens standplasskontrollør 
ser på.  

 Standplassleder påser at alle vasker seg med håndsprit når de forlater 
standplass.  

 Skyttere forlater standplass uten å oppsøke oppmøteplass.  

 Standplasskontrollør vasker alle monitorer før neste lag hentes inn.  

 Tidsplanen settes opp med 60 minutter pr lag. Dette er 20 minutter mer 
enn normalt, for å få tid til rengjøringsrutiner mellom lag.  

 
 
 
Tiltak Skytterhus 
 



 Det blir kun toalettene og rom med resultatlister som er åpent for 
publikum i Skytterhuset.  

 Plakat fra DFS «Trygg skytebane» lamineres og henges opp på 
standplass og skytterhus.  

 Tiltaksansvarlig får i oppdrag for å informere om våre smittevernstiltak, 
og at disse blir fulgt.  

  Antibac ved inngang og utgang.  

 Det blir ikke salg fra kiosk 

 Det blir ikke Livevisning inne på Skytterhuset 

 

Tiltak toalett:  

  WC og håndvask skal rengjøres hver time, oftere ved behov.  

  Tiltaksansvarlig må se til at det til enhver tid er håndsåpe og tørkepapir 
på alle våre toaletter.  

  Det henges opp liste på hvert toalett, her kvitteres det for når rengjøring 
er utført.  

 
 
Tiltak påmelding :  

  Antibac på disken  

  Oppfordre til betaling med Vipps/iZettle – unngå kontanter.  

  Følge opp «Oversiktlistene for eventuell smittesporing».  

 Plexiglass mellom påmelding og skyttere 
 

 Vi må følge opp om det er noen som ikke skal skyte og ha oversikt over 
disse.  

 Listen fylles ut av besøkende og oppbevares i 3 uker fra stevnets slutt.  

  Deltagere på stevnet har egen skytter-ID, som kan hentes opp ved 
eventuell smittesporing. Disse trenger derfor ikke føres inn i 
oversiktlistene.  

  Informere om våre smittevernstiltak – henvise til oppslag.  
 
I tillegg vil vi holde oss oppdatert på retningslinjer gitt fra Det Frivillige 
Skyttervesen (DFS).  
DFS oppdaterer retningslinjer vedrørende smittevernstiltak minst en gang pr 
uke.  
Disse finnes på www.dfs.no/korona-info  
 
Med vennlig hilsen  
 
Ola Tore Dokken  
Nordre land skytterlag  
Mobil 900 69 043  
E-post nordre-land@skytterlag.no 


