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MÅLSETTINGEN ER Å 
GJENNOMFØRE LØP UTEN 
RISIKO FOR SMITTE. DA ER 
DIN ANSVARSBEVISSHET OG 
INNSATS AVGJØRENDE!



Retningslinjer for personer som skal være i 
hesteringen under totalisatorløp
- Et tillegg til «veileder for smittevern i travsporten»

Med pågående korona-epidemi er hele samfunnet i en ekstraordinær situasjon, og travsporten må 
også bidra til å få koronasituasjonen under kontroll. Det er viktig at hver og én er sitt 
samfunnsansvar bevisst, og vi må alle bidra til å unngå å spre smitte mellom oss mennesker. 

I denne perioden må vi venne oss til å anse travbanen som en ren «arbeidsplass». Den sosiale 
arenaen hvor vi sammen skal dele store sportslige opplevelser med våre kjære firbente venner 
kommer tilbake når koronapandemien er under kontroll. 

Regelverket og retningslinjene vil kunne oppdateres underveis på bakgrunn av eventuelle 
endringer i rådene fra helsemyndighetene. I tillegg kan det være lokale restriksjoner ut over disse 
retningslinjene på den enkelte travbane. 



Før du ankommer banen

Det tillates inntil to personer per hest, inklusiv sjåfør/hestetransportør. Ved flere hester fra samme 
trenerstall tillates en person per hest fra hest nummer to. Hvem som skal følge hesten skal meldes 
fra til banen du skal besøke senest dagen før stevnet. Banene fører navnelister over personer som 
skal ankomme banens område, og kun de som har meldt ankomst vil kunne få komme inn i 
hesteringen. 

Ved å entre hesteringen bekrefter man å følge hovedreglene i veileder for smittevern i 
travsporten. Alle som ankommer banen skal kunne bekrefte sin identitet med ID. Ha derfor med deg 
ID under hele tiden du oppholder deg i hesteringen. 



På banen
Hesteringen er kun tillatt for personer som er nødvendig for å kunne avholde totalisatorløpene. Personer ut over dette har ingen
adgang. 

Man skal holde avstand til hverandre og unngå grupperinger. 

Kuskene skal hente hestene i påselingsboksene, og kjøre hesten tilbake i boksen etter varming og løp. Bytte av hest mellom kusk 
og oppasser/trener skal ikke skje i hesteringen. Denne bestemmelsen gjelder også for hester som er oppstallet på travbanen. 

Kusker skal skifte klær i transport/bil, og skal benytte hansker. 

Samtlige oppstallingssteder skal rengjøres etter hver gang de er i bruk. Banens personell sørger for jevnlig desinfisering av 
kontaktpunkter, eksempelvis spader og koster. 



Smittevernombud

Travbanen har fungerende smittevernombud i 
hesteringen. Smittevernombudet er ansvarlig for at 
aktiviteten i hesteringen foregår etter gjeldende 
bestemmelser. 

Plassjef og Smittevernombud kan innstille til 
banedommernemnden om strykning eller 
kjøreendring av hester dersom hestens 
trener/eier/oppasser/kusk bryter smittevernreglene. 



Travbanen sørger for gode 
fasiliteter i henhold til 
smittevern

• Jevnlig renhold av sanitæranlegg 

• Hånddesinfeksjon og gode håndvaskfasiliteter

• Jevnlig renhold av utstyr på banen, i være seg 
koster, spader og så videre 

• Vakthold for smittevern




