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SUPPLERENDE VEJLEDNING  

RIFFELSKYDNINGS AKTIVITETER 
 

 
 
Vejledning om hvilke type baner der kan åbnes op for  

• Udendørs skydebaner med aktivitet under åben himmel, herunder også terrænbaner. 

 

• Udendørs skydebaner med aktivitet fra et skydehus med og uden støjsluser (25m, 50m, 
100m, 200m og 300m), hvor der kan sikres stor gennemstrømning af frisk luft og sikres 
gennemtræk. 
 

• Forsamlingsforbuddet skal til enhver tid overholdes. Hvis der er flere grupper af 
maksimalt 10 personer, inkl. trænere, instruktører, hjælpere, skytter, tilskuere til 
stede på den samme bane, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem 
grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst 2 
meter mellem hver skydeafsnit. Det er muligt at inddele store skydebaner i mindre 
zoner med tydelig markering, som klart afgrænser skydeafsnit/zonen/standplads. Dvs. 
samme skydebane kan opdeles i flere skydeafsnit/zoner/standpladser og benyttes 
samtidig.  

 
 
 Vejledning i forbindelse med skydeaktiviteter for foreninger og enkeltudøvere  

• Hold minimum 1 meters afstand til andre under hele aktiviteten – også under 
instruktion og ved hjælp til indskydning.  

• Hold minimum 1 meter afstand mellem standpladserne, målt fra næse til næse, så 
afstandskravet overholdes. Anvend evt. hver anden standplads. 

• Der må max. være 10 personer pr. skydehus inkl. instruktører, hjælpere, skytter m.fl. 

• Undgå kø! Benyt evt. tilmelding eller fast definerede tidspunkter for de enkelte 
skytter. 

• Klubhuse er lukket for aktiviteter, men det er muligt at oprette et salgssted, hvor man 
kan købe ammunition, lerduer, mad og drikkevare. Salgsstedet bør, hvis det er muligt, 
være udendørs og placeret, så der kan holdes god afstand mellem folk, og med en 
ventelinje, der afmærkes på jorden med 1 meters mellemrum udendørs og 2 meters 
mellemrum indendørs. 

• Det anbefales, at jægerne selv medbringer de hjælpemidler, som de ønsker at 
anvende. 

• Bær engangshandsker ved håndtering af våben og andet udstyr ved f.eks. instruktion, 
afhjælpning af fejl, kontrol m.m. Husk efterfølgende rengøring/afspritning.  

• Skytter skal selv medbringe egne tæpper/liggeunderlag til at ligge på.  

• Redskaber, faste installationer mv. bør betjenes af så få personer som muligt.  
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• Lad generelt ikke genstande gå fra person til person.  

• Ved afholdelse af Riffelprøve er det muligt at anvende klubhuset efter 
sundhedsstyrelsens regler, da dette er en myndighedsopgave. Der skal dog stadig 
holdes lukket for salg af mad og drikkevare.  

• Vi anbefaler at man bruger MobilPay, kreditkort eller bankoverførsel hvis dette er 
muligt og dermed begrænser brug af kontanter mest muligt. 

• Sørg for muligheden for, og opfordre til håndvaske og/eller afspritte hænder før og 
efter aktivitet.  

• Sørg for at jægerne tager hjem umiddelbart efter endt udendørsaktivitet.  

• Rengør alle kontaktflader før og efter endt aktivitet. F.eks. toilet, håndtag, 
betjeningspaneler, kontakter, tastatur etc.  

 

Skydeinstruktion. 
• Undgå ansigt til ansigt kontakt og hold 1 meters afstand fra næse til næse. 

 
• Undgå at berører de samme overflader som kursisten. 

 
• Undgå at bruge det samme gevær til flere kursister. Hvor dette ikke er muligt bør geværet 

aftørres med håndsprit mellem hver kursist. 
 

• Husk at afspritte hænder hyppigt. 
 

Sygdomssymptomer og særlige risikogrupper 

• Husk at man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som f.eks. feber, hoste, 

muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.  

• Det er især vigtigt, at vi passer på personer i særlige risikogrupper og følger 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger – se mere på https://www.sst.dk/-

/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-

publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79 

 
Skiltning 

• Myndighederne kræver, at plakat med retningslinjer ophænges synligt flere steder i 
foreningen især ved adgangsveje. Se her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Plakat_Til-
dig-der-traener-udendoers 

•  

 

Myndighedernes gældende regler går til enhver tid forud for denne vejledning. 
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