DISTANSERITT (endringer merket med rød tekst)
I tillegg til NIF generelle retningslinjer for idrettsaktivitet og NRYF koronavettregler (se link under) har
Distanse noen tilleggskrav:
https://www.rytter.no/reviderte-generelle-koronavettregler-og-koronavettregler-for-gjennomforingav-ridestevner/
Informasjon og krav for gjennomføring av distanseritt, må informeres i invitasjonen
-

-

-

-

Ryttere/hester som trenger kvalifisering til mesterskap skal prioriteres til start.
Ryttere og hester som har behov for kvalifisering til mesterskap skal prioriteres. Ved
påmelding må rytter opplyse om hvilke kvalifisering som er ønsket oppnådd og til hvilket
mesterskap. Dersom ingen opplysninger ang. kvalifiseringsbehov, vil vedkommende ikke bli
prioritert. Prioritering deretter blir de som trenger novise kvalifisering, ved flere «ledige
plasser» blir det første som melder seg.
Championatpoeng, Indianercup, km ift. Årets Ekvipasje vil ikke telle for noen av rittene
som hadde begrensingene på 50 stk.
Maks antall groomer er 3 stk. / forutsatt at det ikke går på bekostning av antall startende.
Totalt antall på stevne kan per d.d. ikke overstige 200. Arrangør må bedømme antall
tillatte groomer ift. startlisten, info må gis i invitasjonen.
Merk at kun 2 har tilgang til stevneplass, dersom du benytter 3 groomer så må den tredje
være ute i løypene. Understreker at navn på groomene må informeres til arrangøren senest
ved adkomst. Dersom groomene ikke er en del av familien eller daglig omgang, må 1 meters
regelen overholdes og vedkommende har heller ikke tillatelse til å ta på utstyr.
1 av groomene må være ansvarlig person dersom rytter er under 18 år.
Hver rytter kan kun bruke forhåndsavklart og dedikert groom(er) inne på stevneplassen og
ute i løype.
Noen arrangører ønsker å ha egenerklæring fra rytter/groomer at de deltar uten influensa
symptomer. Forslag på egenerklæring i egen link. Dersom dette er krav fra arrangør, må
det opplyses om i invitasjonen.
Frister for oppmelding av ritt er de samme, hver klubb må evt. søke om disp. ved behov.
Veterinær må ivareta smittehensyn under veterinærsjekkene.
Må holde 1 meters avstand til rytter, bruke antibac og nye hansker mellom hver ekvipasje,
samt ha minst mulig kontakt av hodelag/grime.

Det er grunn til å understreke den store viktigheten av å følge retningslinjene. Skulle det oppstå
økning i smitteutbrudd, vil tiltak kunne strammes inn igjen.
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