
Smittevernplan 

Beskrivelse av tiltak for å unngå smitteoverføring mellom hester på arrangementet. Denne skal 
legges med som link eller vedlegg i stevneinvitasjonen, og bør være tilgjengelig i sekretariatet. 

Arrangør: Selbu hestesportklubb 
 

 

Smittevernpunkt Fyll inn tiltak:  
Håndhygiene 
Beskriv adgangen til håndvasker og om det er lagt ut 
midler til hånddesinfeksjon. 

Det finnes en håndvask inne på toalettet i 
stallbygningen. Håndsprit finnes på flere 
stasjoner omkring på området. 

Oppstalling 
Beskriv hvordan tilreisende hester skilles fra det 
permanente dyrehold (egen avdeling i stallen, permanente 
bokser til utleie, innleide bokser, annet). 
 

Stallens hester er satt på privat beite under 
arrangementet, med unntak av de hestene som 
deltar i trening og stevne. Alle hester står i 
adskilte bokser. Det er ikke er tillatt med flere 
enn to hester om gangen på stallgangen, og det 
er kun tillatt å håndtere egen hest og utstyr.  

Begrensning av adgang til permanent stall 
Beskriv hvilke tiltak som gjøres for å begrense trafikk inn 
og ut av den permanente stallen. 
 

Det er ikke adgang i stallen for andre enn de 
som har hester oppstallet og deres ene hjelper. 
Skilt settes opp både utenfor stalldør og ved 
inngang til toalett i stallen.  

Ferdselsplan for hester 
Beskriv hvor tilreisende hester kan oppholde seg på 
stevneområdet. 
 

Hester som har oppstalling kan bevege seg på 
område som anvises av oppstallingsansvarlig 
ved ankomst. 

Hestemøkk 
Beskriv hvilke rutiner som gjelder for håndtering av 
hestemøkk og for rengjøring/desinfeksjon av utlånt utstyr. 
 

Ved møkking og øvrig bruk av trillebårer, greip 
og koster, skal dette desinfiseres etter hvert 
bruk. Det er utstyr tilgjengelig for dette inne i 
stallen. 

Stevnebokser 
Beskriv rutiner for rengjøring/desinfeksjon av innleide og 
permanente bokser. 
 

Utleide bokser er rengjort og desinfisert før 
ankomst av hester. Det utføres 
overflatedesinfisering rutinemessig flere ganger 
pr dag under arrangementet, og 
rengjøres/desinfiseres etter endt arrangement. 

Isolasjonsstall/bokser 
Beskriv hvilke fasiliteter som finnes i oppstallingsområdet. 
 

Tilreisende hester plasseres i stallens bokser. 
Kaldstall som står ved ridehuset er disponibel 
som isolasjonsboks ved mistanke om smittsom 
sykdom. 

Skisse over oppstalling 
Forbered en skisse over oppstallingsområdet der hestenes 
plassering kan legges inn etter hvert. 
 

Oppstallingsansvarlig har en skisse over hvor 
den enkelte hest har fått tildelt boks 

Beredskapsplan 
Lag en beredskapsplan for håndtering av mistanke om 
smittsom sykdom/utbrudd som oppdages under 
avviklingen av arrangementet. Bekreft i smittevernplanen 
at beredskapsplanen er laget. 
 

Beredskapsplan er utarbeidet og ligger som 
vedlegg i stevneinvitasjonen. 

 

 


