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KRAV TIL OPPSTALLING VED L- OG E-STEVNER ER MIDLERTIDIG OPPHEVET 

Krav til oppstalling ved stevner er gitt i KR I §§ 140.3, 192, 193 og 194.  

For Norgesmesterskap, Innendørs Norgesmesterskap og Hallmesterskap er det krav om obligatorisk 
oppstalling. Begrunnelsen for dette er både at mesterskapene skal være tilgjengelige på like vilkår for 
ekvipasjer fra hele landet, og for å kunne ha tilstrekkelig kontroll med håndtering, trening og 
behandling av hestene under mesterskap. 

For andre stevnetyper er det ikke obligatorisk oppstalling. Men det er krav om at arrangøren skal 
tilby forsvarlig oppstalling i hensiktsmessig avstand fra konkurranseområdet og i det omfang som er 
nødvendig ut fra stevnets type og varighet.  For at et stevne skal kunne godkjennes som E- eller L-
stevne, må arrangøren kunne tilby muligheter for oppstalling på eller i rimelig nærhet av 
stevneplassen.  

På grunn av corona-pandemien er det begrensninger på hvor mange personer som kan være samlet 
under et arrangement. Det er derfor ikke ønskelig at rytterne eller deres medhjelpere er tilstede på 
stevneplassen lenger enn det som er nødvendig for å starte i sin(e) klasse(r).  

På bakgrunn av dette har TKr besluttet at kravet om å tilby oppstalling på eller ved stevneplassen for 
L- og E-stevner settes til side i 2021. 

Beslutningen betyr ikke et forbud mot å tilby oppstalling. Men da må nødvendige smitteverntiltak 
oppfylles i henhold til myndighetenes krav. 

Beslutningen gjelder foreløpig ikke for Norgesmesterskap, Innendørs Norgesmesterskap og 
Hallmesterskap. For disse mesterskapene tilsier behovet for oppstallingstilbud og kontroll at kravet 
om oppstalling beholdes. Vi må komme tilbake til eventuelle endringer her når vi nærmer oss 
stevnedato. 

 

 

Med hilsen 

Torunn Knævelsrud 
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