
 

 

  

Steinkjer Skiklubb – åpning av skiskytteranlegget etter 

stenging i forbindelse med Covid-19 epidemien.  

 

Etter samtaler med Steinkjer kommune, har Steinkjer Skiklubb nå fått tillatelse til åpning av 

skiskytteranlegget for organisert trening i regi av klubben. Kommunen har lagt føringer for 

bruken av anlegget med tanke på å forhindre smittesprening av coroanviruset. Følgende 

regler er i dag 14. april 2020 oversendt fra Steinkjer kommune og vil gjelde for all bruk av 

klubbens skiskytteranlegg:  

• Steinkjer Skiklubb blir ansvarlig for treningsaktiviteten som skal gjennomføres på 
skiskytteranlegget på Steinkjer skistadion. 

• Treningsaktivitet er kun åpen for medlemmer i Steinkjer Skiklubb 

• Det legges opp til trening for utøvere fra 13 år og oppover.  

• Norges Skiskytterforbunds veileder for trening under Covid-19 epidemien skal følges 100 %.  

• Utøverne skal spres over hele banens lengde, og det kan være maksimalt 5 utøvere som 
trener samtidig. 

• For de yngste utøverne er det med en foresatt som følger med og bistår med ladding og 
våpenhåndtering.  Banen er så stor at antallet på totalt 10 personer kan defineres som flere 
grupper. 

• Skytematter som benyttes skal rengjøres / desinfiseres etter bruk av hver enkelt utøver. Det 
samme gjelder eventuelt annet utstyr. Hver enkelt deltaker tar med håndduk/pledd som 
legges over skytematten.  

• Toaletter / klubbhus osv. forventes å holdes stengt 

• Det anmodes om at utøvere og deres foresatte får beskjed om at det ikke er anledning til 
samkjøring utenfor egen husstand til og fra trening 

• Alle som skal være trenere/veiledere får samme grunnleggende opplæring i hvilke tiltak som 
må gjennomføres for å kunne igangsette trening 

 
Steinkjer kommune er opptatt av godt samarbeid rundt at det nå tillates trening for organiserte 
grupper innenfor idretten. Hvis vi erfarer at regler for trening i Covid-19 perioden ikke 
overholdes, så vil tillatelsen til å bruke anlegget kunne blir trukket tilbake. Vi vil gjerne komme på 
besøk for å se hvordan treningene fungerer. 

 

 


