
OKTS Oslo Indoor Open 2020 – Informasjon pr 02 november 2020. 

 

Den siste tidens smittespredning og tilhørende innstramninger fra myndighetene nasjonalt og i Oslo 

har gjort at vi har sett oss nødt til å gjøre endringer i rammeverket rundt denne matchen. NM 

Minirifle ga oss en del erfaring i forhold til gjennomføring. 

I Oslo er det nå tillatt med maksimalt 20 deltakere på et offentlig arrangement så fremt det ikke er 

faste stoler til deltakerne. Vi tolker reglene det slik at hver av hulene våre er en separat arena med 

en begrensning på 20 personer inne i hver hule til enhver tid. Ved bytte av hule for deltakerne eller 

en nytt starttidspunkt for nye squader må vi ha tid til å vaske dørhåndtak og andre flater som 

deltakere eller crew har vært i kontakt med. 

Vi må derfor gjøre om på tidsskjemaet og squadingen for matchen. Matchen blir utvidet i tid slik at 

det vil bli skyting lørdag 28 november, søndag 29 november og lørdag 5 desember. Det blir to 

starttidspunkter hver dag. Kl 09.00 og 13.00. Skytterne skyter hele matchen i løpet av 4 timer 

inklusive transport mellom hulene. Her vil det forenkle om de som er på samme squad kan avtale 

samkjøring mellom hulene – bruk maske også i bil eller på offentlig transport. 

Det vil bli endret til 5 manns squader med 4 crew pr squad. Det vil kun være 2 squader i hver hule på 

hvert starttidspunkt. Crewet følger squaden i hver hule som skyter 3 løp med 6 stager før de drar til 

den andre hulen. Med en RM og en QM tilstede vil det gi max 20 personer i hver hule på et hvert 

tidspunkt. En skytter skal i utgangspunktet ikke komme i kontakt med andre enn de fire andre 

skytterne på squaden, 4 crew på Tåsen og 4 crew på St Hanshaugen. Totalt 12 personer. 

Det vil være påbud om bruk av maske på et hvert tidspunkt inne i hulene. 

Har man noen type sykdomssymptomer så holder man seg hjemme. 

Personer som er i karantene har ikke adgang til anleggene. 

Toalettene i hulene vil være forbeholdt crewet. Vennligst gjør forberedelser før dere ankommer 

banene. 

Kantine og oppholdsrom vil ikke være tilgjengelig for skytterne. Squaden følger hverandre og crewet 

fra løp til løp. 

Det vil være håndsprit ved inngangen og i hvert løp. Vi spriter oss hver gang vi kommer inn på ny 

bane. 

 

For dere som er i tvil om dere kan reise til Oslo for å skyte er det bra om dere gir oss beskjed så snart 

som mulig slik at vi kan organisere matchen så effektivt som mulig. 

For å gjøre squadingen effektiv er det fint om dere kan melde fra til matchledelsen om ønsket 

starttidspunkt og om dere har ønsker om hvem dere skal skyte sammen med i forhold til transport 

etc. Vi setter da opp squadlister før vi åpner opp for de som eventuelt ikke har særlige preferanser. 

Vi beklager at rammeverket blir litt strammere enn hva vi kunne ha ønsket oss men gitt dagens 

smittesituasjon er alternativet til strenge rutiner å avlyse matchen på ubestemt tid. Vi følger 

selvfølgelig myndighetenes kommunikasjon nøye og vil møtte gjøre nye vurderinger hvis 

rammeverket endrer seg i tiden frem mot matchen. 


