
OPPDATERING 
spørsmål og svar i forbindelse med CONVID-19
Hentet fra NRYF og NHI 



Må staller og ridehaller stenges?

Staller, ridehaller og 
hestesportsanlegg generelt bør 

stenges for hester og mennesker 
utenfra. 

Hesteeiere eller andre som har 
fått i oppgave å passe på 

konkrete hester kan få komme 
inn.

Våre forryttere er velkomne. Ta kontakt med ledelsen eller 
styret om du er i tvil 



Er det bedre å ri ute enn inne?

• Smittemåten er hovedsaklig dråpe- og kontaktsmitte, og smitte kan 
foregå både innendørs og utendørs.

RORK har følgende retningslinjer på antall ryttere som kan ri samtidig: 
• 4 ryttere på den store utebanen
• 2 ryttere på den lille utebanen
• 4 ryttere i det store ridehuset
• 2 ryttere i det lille ridehuset



Hva med 
hestevelferden?

NORGES RYTTERFORBUND VIL PRIORITERE Å 
JOBBE FREM GODE LØSNINGER FOR Å IVARETA 
HESTEVELFERDEN, OG RORK VIL SAMARBEIDE 

TETT MED NRYF OG ANDRE 
HESTEORGANISASJONER FOR Å FINNE GODE 

LØSNINGER.

IMIDLERTID MÅ DET IKKE VÆRE TVIL OM AT ALLE 
LØSNINGER MÅ TA HENSYN TIL DET SOM ER 

ALLER VIKTIGST, NEMLIG FOLKS LIV OG HELSE.



Kan hesten bli smittet av meg?

• Så langt er det ikke fremkommet informasjon om at den pågående 
smitten kan overføres mellom dyr og mennesker. Veterinærinstituttet 
anbefaler likevel at personer med påvist koronavirussykdom 
begrenser sin kontakt med dyr i kommersielle dyrehold, på samme 
måte som de begrenser sin kontakt med andre mennesker.

https://www.vetinst.no/nyheter/koronavirus-pa-dyr-i-norge/sporsmal-og-svar-om-koronavirus-coronavirus


Trening 

Kan vi trene?
Nei, Organisert trening er 

ikke tillatt 

Hva med en til en 
trening? 

En til en trening er heller 
ikke tillatt 

Hva med egentrening?
Du kan trene hesten din, 

men alene.

Må rideskolen stoppe 
opp?

Ja, rideskoledrift er 
organisert trening og må 

opphøre i denne perioden

Hva med trenere utenfra?
Trenere utenfra faller inn 
under organisert trening 
hvilket ikke er tillatt nå.

Hva med 
satsingsgruppene? 

Alle planlagte trening - og 
sosiale samlinger utgår i 
perioden dette gjelder. 



Alle stevner er avlyst ut april 

HVA SKJER MED KVALIFISERINGER?

NRYF VIL VURDERE DETTE KONTINUERLIG, FØLG MED NRYF HJEMMESIDE 



Hvor lenge varer tiltakene?

HELSEMYNDIGHETENE HAR SÅ 
LANGT ANGITT AT TILTAKENE 

VARER TIL 26. MARS.

DETTE KAN ENDRE SEG. TA KONTAKT MED LEDELSEN ELLER 
STYRET OM DU ER I TVIL ELLER 

LURER PÅ NOE 


