
I henhold til gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet (FHI), Norges Idrettsforbund 
(NIF), og Norges Rytterforbund (NRYF) har vi utarbeidet følgende beredskapsplan for 
smittesporing for våre stevner i koronatiden.  

Denne beredskapsplanen gjelder for alle som skal inn på stevneområdet ved Stall PMF ved 
Peder Morset folkehøgskole i forbindelse med stevner arrangert av Selbu 
hestesportsklubb. Beredskapsplanen gjelder også for treninger og dugnad i forkant av 
stevner, og vi ber alle lese nøye gjennom den. 

 

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt med publikum ut over de personene som 
naturlig er på stevneområdet og har en funksjon i forhold til rytter og/eller 
arrangementet. 

 

For at vi skal kunne stå sterkt rustet til å utføre best mulig smittesporing ved eventuelt 
utbrudd av smittsom sykdom ved våre arrangement, må vi ha kontaktinformasjon (navn og 
telefonnummer) til alle som kommer til arrangementet. Det er derfor nødvendig med 
«påmelding» i forkant.  

Alle som planlegger å komme må melde deg på e-post til klubben: 
selbuhestesportklubb@hotmail.com med kontaktinformasjon til seg selv, og den/de som 
skal være med. Vi kommer i tillegg til å notere navn og telefonnummer til alle som 
ankommer stevneområdet. 

Dette gjelder alle som har tenkt seg på arrangementet (rytter, foresatt, hjelper, sjåfør, 
familiemedlemmer og så videre) Det gjelder også for alt av teknisk personell, trenere, 
dugnadsmedarbeidere, funksjonærer og øvrig støttepersonell. 
Hver rytter har lov til å ha med 1-2 personer på stevnet. Både rytter og de 1-2 personene 
må meldes på forhånd på samme måte som nevnt over. 

 

Ved ankomst stevneområdet skal det stå en person med listen over de som har meldt at de 
kommer, og kan krysse av for hver person som kommer. Slik vil vi til enhver tid ha oversikt 
over hvem som er på stevneplassen.  

Antall personer (200) inkluderer absolutt alle som er samlet på stevneplassen samtidig. 

Dersom det blir nødvendig å foreta smittesporing i etterkant av stevnet kommer Selbu 
hestesportsklubb til å overgi adkomstlisten til kommuneoverlegen i henhold til forskrift om 
smittevern.  

For ordens skyld opplyses det om at den omtalte «adkomstlisten» med navn og 
kontaktinformasjon oppbevares på en trygg måte, og destrueres etter 10 dager. Det kan bli 
aktuelt å beholde listen ut over de 10 dagene dersom det blir nødvendig på grunn av 
smitteoppsporing. 
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