
Prosedyrer i forkant av kjøretrening i Bugården 16.mai 2020 

 Arrangøren lager en oversikt over alle som er til stede. Det skal utarbeides deltakerlister for 
utøvere, trenere, dommere, funksjonærer og annet støttepersonell. Dette gjøres ved at de 
påmeldte må sende e-mail til arrangøren og skrive navnet på hvem som eventuelt er med 
rytter (foresatt, trener, sjåfør, familiemedlemmer etc., eventuelt melde hvem som kun skal 
være publikum dersom det er satt opp egen sone for publikum). 

 Arrangøren sender ut kart med oppsett av parkeringssone, stevnesonen og publikumssonen  
 Arrangør er ansvarlig for at treningen avvikles etter de regler som er gitt av myndighetene, 

NIF og NRYF. 

I invitasjonen informeres følgende: 

 Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på 
luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand, 
samt personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av 
aktiviteten, får ikke delta på treningen.  

 Personer som har vært i utlandet innenfor de siste 14 dager får ikke delta på treningen.  
 I invitasjonen skal det lenkes til koronavettreglene for ridestevner.  
 Kusker og hester må kun benytte eget utstyr/antrekk, inkludert greip og trillebår 

 

I kuskemelding informeres følgende: 

 Det skal angis hvor lenge før start man kan ankomme treningsplassen og hvor raskt etter 
man har kjørt, ev. når klassen er ferdig, man skal ha forlatt stevneområdet (og 
parkeringsområdet dersom dette er definert som egen sone).  

 Det skal informeres om at det ikke er toaletter tilgjengelig på plassen. 
 Oversikt over hvem kusk har med skal sendes på mail til arrangør senest dagen før treningen. 

Kusker som ikke har gjort dette avvises fra stevneplass.  

 

Prosedyrer under treningen 16.mai 2020 

 Publikum/deltakere som ikke følger retningslinjene med 1 m avstand eller max 50 personer 
per sone blir avvist fra stevneområdet. Uanmeldt publikum avvises av vakt.  

 Det er ikke åpen kiosk under arrangementet. 
 Alle tilstedeværende på arrangementet skal ha enkel tilgang på håndvask, Antibac eller 

liknende.  
 Arrangøren legger opp til minst mulig fysisk besøk i sekretariatet gjennom:  

o Arrangøren oppretter facebook-gruppe for treningen. Her vil nødvendig informasjon 
bli lagt ut i forhånd og i løpet av dagen, for eksempel forsinkelser etc. 

o Alle betalingstransaksjoner må være elektronisk, f.eks. Vipps. 
 Min. 1 meter avstand mellom dommer og skriver, samt annen personell 

Prosedyrer i etterkant av trening 16.mai 2020 

 Protokoller sendes på mail til klubben 


