Smittevernplan for gjennomføring av ridestevne 13.-14. juni
Langøya Rideklubb arrangerer utvidet klubbstevne i dressur helgen 13.-14. juni.
Klubben har med utgangspunkt i FHIs regelverk, NIF og NRYFs veileder laget
følgende plan for å hindre smitte av Covid-19.

Definisjon av stevneområdet
Stevneområdet inkluderer stallen, parkering, området rundt luftegårder, gårdsplass og fotballbanen.
Klasser
Hver ekvipasje kan max starte 2 klasser hver dag, hver hest kan kun gå med en rytter per dag.
Påmelding
Påmelding skjer digitalt, alle påmeldte får tilsendt smittevernplan. Ved påmelding skal det opplyses
hvem andre som eventuelt er med ekvipasjen på stevneplassen.
Teknisk personell
Steward og dommer sørger selv for å holde avstand til andre. Dersom det blir behov for nærmere
samtale må det tas per tlf. Dommer og skriver sitter i samme bil og det blir satt opp pleksiglass
mellom disse.
Deltakerliste
Det utnevnes en ansvarlig i komiteen med ansvar for en deltakerliste over alle som er tilstede på
stevnet. Listen skal ajourføres i løpet av dagen og det skal aldri være over 50 personer samtidig på
stevneområdet.
Klargjøring/ opprydding av bane
Oppsetting av rail og klargjøring av stevneområdet skjer på dugnad. Det utnevnes en
dugnadsansvarlig som skal sørge for at det holdes god avstand, min 1 meter og at det er tilgjengelig
antibac under klargjøring og opprydding av bane.
Tidsplan
Vi setter opp en tidsplan som sørger for at det er god tid mellom ekvipasjer og mulighet for god
avstand på oppvarmingsbane. Det vil minimum være 1 time mellom start på hver klasse.
Tilreisende ekvipasjer kan møte på stevneplassen tidligst 1 time før ekvipasjens starttid. Hjemreise
skal skje senest 1 time etter klassens slutt.
Tilreisende/ Oppstalling
Det tilbys oppstalling for inntil 4 hester, de oppstallede skal følge stallens koronaregler. Bilde/kopi av
vaksinasjon sendes på epost til klubben før ankomst. Tilreisende som ikke har oppstalling må laste og
sale på ved anvist plass på fotballbanen, komiteen merker opp områder for hver tilreisende hest.

Hygienetiltak
Vi har tilgjengelig håndvask og antibac på toalett og ved vask i stallen. På toalett skal det rengjøres
med overflatesprit etter hver bruk. Ved annen håndvask skal stevnepersonal rengjøre med
overflatesprit hver hele time så lenge stevnet pågår. Det vil plasseres ut antibac ved
oppvarmingsbane, sekretariat, kafé og hos teknisk personell. Det vil utnevnes en fra komiteen som
skal se til at det alltid er antibac i beholderne. Alle tilteisende må ha med egen greip og trillebår.
Betaling
All betaling skjer ved vipps. Startavgifter skal forhåndsbetales ett døgn før start, kvittering sendes til
sekretariat før start.
Endringer underveis
Alle beskjeder om endringer i løpet av stevnedagen offentligjøres på stevnearrangement på
Facebook. Det blir også opplyst om telefonnr til sekretariat man kan ringe om man har spørsmål eller
ønsker endring av klasser.
Kafe
Det blir enkel kafe med salg av drikkevarer og innpakket mat, all betaling skjer med vipps. Kafé blir
satt opp på Ajaks rommet, ved siden av ridebanene. Maks tre personer fra klubben kan være på
rommet samtidig og maks en kunde av gangen.
Publikum
Stevnet er ikke åpent for publikum. Kun de som er meldt inn i påmelding får være til stede.
Andre oppstallører
Andre oppstallører som står oppstallet på området men ikke deltar på stevnet kan være på området.
Disse må på forhånd melde inn når og hvor mange som skal være på området.
Resultatlister
Alle resultater offentliggjøres digitalt.
Premiering/premieutdeling
Vi vil ikke gjennomføre premieutdeling, premier deles ut/sendes ut av sekretariatet.

