Asker
Steinseth A/S · 66 90 33 55
Bardu
Stall Grenaker · 77 18 45 62
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Bjørkelangen
WE-MA Hest · 63 85 55 65
Drammen · Stallplassen
Hest og Hund · 32 89 35 44
Gjøvik
Gjøvik Hest & Hund · 61 10 99 40
Godvik
Alvøen Ridebutikk · 55 93 15 15

for røykfrie stevner

Det er en kjensgjerning at
ryttersporten ligger litt etter
idretten generelt når det
gjelder røyking og holdninger.
Fortsatt skjer det at trenere,
ledere og endog utøvere
tenner en røyk på
stevneplassen.
TEKST: ANNE L. BUVIK
FOTO: HESTEGUIDEN.COM

Nå ønsker man en endring på
dette. På kretsledersamlingen
høsten 2009 ble tiltaket ”Røykfrie
stevneplasser” presentert. Målet
på sikt er at alle stevner skal
være røykfrie. Det er fram til nå
igangsatt noen tiltak:
• Det kommer automatisk inn en
tekst på stevneinvitasjon i
HorsePro: ”Vi gjør
oppmerksom på at dette er et
røykfritt arrangement. Dette
gjelder hele stevneområdet,
også utendørs. Røykeplass
kan bli anvist”
• Det skal produseres skilt med
teksten ”Takk for at du ikke
røyker på vårt område”.
• Disse distribueres via
Idrettsbutikken, og er delvis
16

subsidiert av NIF og NRYF
• Det vil bli laget retningslinjer
som sendes ut til
stevnearrangører,
representasjonsryttere og
teknisk personell.
– Retningslinjene til arrangør vil
innebære at vi anmoder
stevnearrangøren til å opprette
røykeplass, slik at røykerne har
”et sted å være”. Vi anbefaler
også at skiltene henges opp på
stevneplassen, eventuelt
sammen med et kart over
stevneplassen hvor
røykeplassen er anvist, sier
Carsten Sørlie, leder i
organisasjon/sport i Norges
Rytterforbund.
Man har søkt NIF om støtte,
og har fått 30.000kr til prosjektet.
Disse pengene vil brukes til å
støtte produksjonen av ”røykeskiltene”. Håpet er å få skiltene
klare til distribusjon i løpet av
noen uker.
Når det gjelder håndheving av
reglene, har ikke NRYF kommet
med noen retningslinjer, men
mye tyder på at dette vil gå av
seg selv, da de fleste røykerne
etter hvert er blitt vant til å ta
hensyn og benytte seg av
røykeplasser i alle andre
sammenheng.

Fakta
Grunner til at man ønsker
røykfri stevner er
følgende:
• Røyking utgjør stor brannfare
i stallområder
• Røyk og idrett hører ikke
sammen
• Erfarne ryttere og trenere må
gå foran som et godt forbilde
– ridning vil ikke bli ”allment
akseptert” som idrett når de
profilerte rytterne ikke
oppfører seg som
idrettsutøvere
• Tilskuere og deltagere
utsettes for passiv røyking på
stevner (røyking foregår som
oftest på tribuner, ved
inngang til stevneplassen/
ridebanen/stallen/ridehallen)
• Bør hester utsettes for
røyking?
• Arrangører melder om store
ryddejobber etter stevne –
fordi trenerne røyker rundt
oppvarmingshindrene – det
kan ligge opp mot 100
sneiper der etter et stevne.
Dette skal ekstraarbeid og
ødelegger ridebane bunnen

Grålum
Ekeberg Hesteutstyr · 69 14 34 64
Hamar
Hamar Hest & Hund · 62 52 85 33
Kløfta · Pet-Mix A/S Ullensaker Zoo & Hest · 63 98 18 07
Kongsberg · GT Hesteutstyr
og salmakeri · 90 64 42 71
Kristiansand
Hesteskoen Rideutstyr · 38 18 14 04
Lillestrøm · Lillestrøm
Hest og Hund · 63 81 78 80
Namsos
Namsos Hest · 91 60 69 83
Oslo
Paddock A/S · 22 52 16 16
Rud
Rytter’n A/S · 61 42 20 96
Skien
Topp Hesteutstyr · 35 53 53 00
Tjodalyng/Larvik
Høytech · 33 13 00 30
Trondheim
Selabua · 73 90 14 85
Tønsberg · Jarlsberg
Hestesport · 33 33 30 77
Åkrehamn · Stall Frisk
Hesteutstyr · 52 81 58 27

Dermed gjenstår det bare å
ønske alle en god, røykfri
utendørs stevnesesong!

www.three-horses.no

