Åbning af baner Ribe Jagtforening COVID-19
Flugtskydning:
Vi åbner flugtskydningsbanen, både sporting og jagtbanen, for udlejning fra og med dags dato.
Alle forespørgsler omkring booking skal foregå via mail til ribejagtforening@gmail.com.
Der må maks. være 9 deltagere, samt en af Ribe jagtforenings instruktører, tilstede på banen under
skydningen.
Efter endt skydning skal alle forlade banens område.
Prisen for 4 timers baneleje er som vanligt 600 kr. + duer og patroner.
Vi henviser til at alle skytter læser retningslinjerne fra Danmarks Jægerforbund inden man møder op på
banen. Se linket herunder.
Ribejagtforenings instruktør har ret til at afbryde enhver aktivitet hvis de vurdere at forholdsreglerne vedr.
Covid-19 ikke overholdes.

Der SKAL medbringes egne våben – det er ikke muligt for foreningen at låne sine våben ud.

Vejledning for genåbning af flugtskydebaner:
https://www.jaegerforbundet.dk/media/15133/supplerende-vejledning-for-gen%C3%A5bning-afflugtskydebaner-i-dj.pdf?fbclid=IwAR1L1Jz_4GRkXlHLAv0FkuuJe68bTGB8znmvstQrMgFs_c7JClotZ_CrSHs

Generel vejledning for udendørs aktiviteter:
https://www.jaegerforbundet.dk/media/15126/vejledning-for-udend%C3%B8rsaktiviteter-i-danmarksj%C3%A6gerforbund.pdf

Åbning af baner Ribe Jagtforening COVID-19
Vi åbner Riffelbanen fra onsdag den 29 april, hvor banen er åben fra klokken 18.
De følgende to onsdage, d. 6 og d. 13 maj, er banen åben fra kl. 17
Vi henviser til at alle skytter læser retningslinjerne fra Danmarks Jægerforbund inden man møder op på
banen. Se linket herunder.
Der må max være 5 skytter på banen ad gangen. Øvrige skytter venter ved deres biler på
parkeringspladsen, og sendes om på banen i hold af 5 skytter - der vil være en instruktør på P-pladsen til at
holde styr på, hvornår det er ens tur.
Hold afstand - også på parkeringspladsen.
Til skytten: Du skal selv kunne håndtere dit våben. Der kan ikke forventes hjælp til indstillinger. Der må
skydes 2 serier, hvorefter der gøres plads til nye skytter. Efter endt skydning skal man forlade banens
område.
Husk at medbringe egne hjælpemidler, såsom skydestok, liggeunderlag, etc. Der vil være 2 skydebænke og
3 liggende/stående pladser. Husk uden riffeltilladelse og jagttegn er der ingen skydning.
Til dem der skal til riffelprøve; I er velkommen, men kan ikke forvente så meget hjælp, som vi ellers vil være
i stand til at give under normale omstændigheder.
Der skal overføres 20 kr. til MobilePay som betaling for skydning til 13090 hvis man ikke er medlem af
riffelklubben.
Pas på instruktørerne - de passer på jer .
Henvendelse omkring spørgsmål kan ske til Ib Nielsen på telefon 53600963.
Velmødt.

Vejledning for genåbning af riffelbaner:
https://www.jaegerforbundet.dk/media/15139/200423-supplerende-vejledning-for-gen%C3%A5bning-afriffelskydebaner-i-dj.pdf

Generel vejledning for udendørs aktiviteter:
https://www.jaegerforbundet.dk/media/15126/vejledning-for-udend%C3%B8rsaktiviteter-i-danmarksj%C3%A6gerforbund.pdf

