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Koronasmittan 

Frá 20. apríl 2020 kann venjing fyri ítróttarskjúttunum byrja varliga aftur, men tað er treytað av, at 

tilmæli verða fylgd, og skjótingin bert verður fyri skjúttar, ið klára seg sjálvar á eini skjótibreyt. 

Móttøka av óroyndum skjúttum, sum krevja hjálp frá einum skjótivegleiðara, kann byrja eftir 11. mai 

2020, treytað av at smittutølini framvegis lág, og skjútti og vegleiðari brúka masku og 

eingangshandskar.  

 

Útgáva 4. Leiðreglur tá skotið verður: 

 

Breytin 

- Hondspritt og sprittforstøvari skal altíð verða tøkt á breytini 

- Spritta hendur, lás, lyklar, borð, stólar og aðrar lutir regluliga 

- Skjúttar sum vísa sjúkueyðkenni, so sum ávirkaðan á andadrátt, fepur, ótilpass o.s.fr. skulu 
IKKI koma at skjóta 

- Almenna tilmæli viðvíkjandi sóttarhaldið, og fyribyrgjandi kanninginar í samband við 
uttanlands ferðir skal haldast. Sí tilmæli á https://corona.fo  

 

Felagshøli 

- Matur kann njótast, um hann verður handfarin í eingangshandskum 

- Í mesta lagi so nógv fólk hølini loyva, í samband at halda neyðuga frástøðu (1 metur), kunnu 

verða inni í hølinum í senn  

- Royni so vítt tað ber til, at uppihalda tykkum uttanfyri felagshúsið, t.d. á terassuni ella í 

bilinum 
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Skjóting  

- Klárgering og avrigging av breyt, skal helst gerast av sama persóni 

- Í minstalagi ein metur má verða í millum skjúttar tá skotið verður 

- Áfylling av dúgvum skal helst gerast av sama persóni 

- Ikki nerta við útgerð hjá øðrum skjúttum, t.d. byrsu, brillur, kepp ella hoyravernd 

- Klikkjari (skeet) verður sprittaður áðrenn og eftir hvørja rundu 

 

Kappingar 

- Bert ein av høvuðsdómaranum handfer ferðmátarin  

- Í minsta lagi 1 metur skal verða í millum skjúttar og dómarar tá skotið verður 

- Óbrúktar patrónir, skulu ikki leggjast aftur í eskjuna beinanveg rundan er liðug, men skulu 
leggjast í eina tóma eskju, aftaná at kappingin er liðug, sum síðani skal goymast trygt í einum 
skápi í 3 samdøgur 

- Pennar, dómaraseðil og bretti skulu sprittast áðrenn og eftir hvørja rundu 
- Klikkjari (skeet) og floyta (trap) verða spritta áðrenn og eftir hvørja rundu 
- Scoreboard (talvan) skal sprittast ímillum hvørja rundu 

- Dómarar sum kanna úrslitini eftir runduna, skulu halda 1 metra fjarstøðu 

- Patrónklikkjari verður handfarin sum vanligt, men dómari og skjútti spritta hendur sínar, 

áðrenn skjótingin kann fara í gongd aftur  

- Ikki taka í hondina á skjúttum sum vinna (lógvatak) 
- Steyp og heiðursmerki verða spritta áðrenn tey verða handa 
- Vinnaramynd kann takast við 1 metra fjarstøðu millum vinnararnar  

 
 

Peningur 

- Rindast kann við reiðum (kontantum) peningi, men so skal tann sum stendur fyri kassanum 

verða í eingangshandskum. Royn tó so vítt gjørligt, at rinda við bankaflyting.  

 

!! Gevið gætur !! 

Haldi frástøðu og handreinføri 

 

 

 

  


