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NRYFS KORONAVETTREGLER FOR
GJENNOMFØRING AV STEVNER
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•

•
•
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•

Stevneplanlegging, godkjenning av stevneinvitasjon og påmelding gjøres som vanlig i
HorsePro i tråd med KR I.
Klubben må registrere navnet på hvem som eventuelt er med rytter (foresatt, trener,
sjåfør, familiemedlemmer etc., eventuelt melde hvem som kun skal være publikum
dersom det er et avgrenset område for publikum). Registreringen må foretas før
deltakerne ankommer, og kan eksempelvis gjøres ved e-post .
Arrangementsansvarlig (stevneleder) må oppnevnes, og er ansvarlig for at stevnet
avvikles etter de regler som er gitt av myndighetene, NIF og NRYF.
Ved godkjenning av stevner krets/sportsutvalg skal arrangementsansvarlig ha laget en
helhetlig plan for gjennomføring av stevnet i tråd med retningslinjene;
o Myndighetenes generelle smittevernbestemmelser
o NIFs veiledninger
o NRYFs koronavettregler (revidert 2.juli)
o NRYFs koronavettregler for gjennomføring av stevner
Arrangøren må ha deltakerliste over utøvere, trenere, dommere, funksjonærer og øvrig
støttepersonell, og ev. liste over publikum. Dette for å muliggjøre smittesporing
I stevneinvitasjonen skal det lenkes til disse koronavettreglene for ridestevner, og de
skal være godt synlig slått opp på stevneplassen.
Arrangørene må organisere for hyppig renhold på definerte områder. Fortrinnsvis bør
det legges til rette for god håndvask med vann og såpe, ev. god tilgang til antibac.
Det skal på stevneområdet aldri være mer enn 200 personer samlet samtidig. Det er
viktig at all logistikk og forflytning til og fra stevneområdet ivaretar smittevernreglene.
Antall personer (200 personer samlet) inkluderer alle, herunder ryttere, trenere,
foresatte, sjåfører, teknisk personell, dugnadsmedarbeidere etc.

Følgende er avgjørende for arrangør å avklare på forhånd for at man ikke skal overskride
maks 200 personer:
o
o
o
o
o
•

antall og valg av klasser
tidspunkt og tidsintervall for ankomst og avreise
antall hester per rytter
antall klasser per ekvipasje
om faste oppstallører kan oppholde seg på stevneområdet

Det skal innføres starttid for enten ekvipasjen eller klassen. Øvrige tidsangivelser vil
være avhengig av grenen.

•

•
•

Det skal angis hvor lenge før start man kan ankomme stevneplassen og hvor raskt etter
man har ridd, ev. når klassen er ferdig, man skal ha forlatt stevneområdet (og
parkeringsområdet dersom dette er definert som egen sone).
Oppstalling – dersom det tilbys, må arrangør sørge for at generelle smittevernstiltak
ivaretas, både avstand og renhold
Dersom det er åpent for publikum, er de å anse som en del av de 200, hvis de ikke er
anvist til et eget adskilt område. Uansett må det føres navneliste ref. punkt over.

Sekretariatet – arrangør må legge til rette for å kunne holde avstand, både for de som jobber
der og for deltakerne, og bør etablere køordning med avstand. Arrangøren må også legge
opp til minst mulig fysisk besøk i sekretariatet, ved for eksempel å gjøre følgende:
o
o
o
o

Start- og resultatlister publiseres på nettet, og på andre digitale flater, og vil
kun bli delt ut fysisk til teknisk personell.
Endring av klasse meldes elektronisk eller per telefon, som for eksempel på
sms, e-post, facebook, telefonsamtale, etter hva som passer best for arrangør.
Arrangørene oppretter en egen kanal for informasjon, f.eks. via hjemmesiden,
en egen facebook-gruppe for stevnet, eller tilsvarende løsninger.
Alle betalingstransaksjoner må gå elektronisk, f.eks. Vipps.

Teknisk personell - arrangør må sørge for at teknisk personell får utført sitt arbeid i tråd med
smittevernreglene, herunder:
o
o

Min 1 meter avstand mellom dommere, banemannskap etc.
Håndvask – vann og såpe, og/eller antibac må være tilgjengelig for teknisk
personell

Utstyr/antrekk
-

ryttere og hester må kun benytte eget utstyr/antrekk, og sørge for at det er
rengjort/desinfisert før ankomst til stevnet. Dette gjelder også greip og trillebår.

Premieutdeling
Dersom arrangør avholder premieutdeling, må man forholde seg til smittevernreglene. Det
innebærer bl. a. 1 m avstand og ingen håndhilsing eller overrekkelse av premier.

Velkommen til stevne i trygge og sikre omgivelser!

