
Plan for gjennomføring av stevne på Øysand 
Ansvarlig arrangør er Trøndelag Hestesportsklubb, Stevneleder: Hans Petter Aalberg

Stevnet vil arrangeres og utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om 
avstand mellom personer, og at samling i grupper overholdes. Samt NRYF’s koronavettregler for 
gjennomføring av stevner ivaretas.

Dette ivaretas på følgende måte:

Påmelding: Påmelding ihht nryfs, og klubbens  rettningslinjer med mail. Betaling skjer i forkant med 
vipps og vises frem til P-vakt/sekreteriat sammen med pass.

Ansv: Kåre

Ankomst stevnearena. P vakter tar imot alle transporter. Kontrollerer betaling for starte, sjekker 
pass, mottar egenerklæringsskjema, orienterer om situasjonen, og anviser parkeringsområde.

Egenerklæringsskjem vil etter stevnet bli oppbevart i safe hjemme hos klubbens formann, i tre uker 
for å være tilgjengelig for helsemyndigheter inntil inkubasjonstiden for covid -19 er over. De blir 
deretter makulert og brent.

Ekvipasjer går fra oppsalingsplass (henger), til store ridehus gjennom den østre inngangen til 
oppvarming. Utgang gjennom vestre port til fremridning. 

Ansv Hans Petter

Inndeling av områder med max 50 personer:

Omr 1 Hvit stall for oppstallatører

Omr 2 rød stall for oppstallatører

Omr 3   Lille ridehall for oppstallatører

Omr 4 Parkeringsområde mellom store ridehall, og rød stall

Omr 5 Parkeringsområde bak lille ridehall for personbiler

Omr 6 Parkeringsområde mellom smia, og hvit stall for lastebiler

Omr 7 Parkeringsområde ved vannkran, reserve.

Omr 8 Konkurranseplass: Store ridehall, fremridningsbane, samt konkurransebane.

Omr 9 «Publikumsplass»: Vestre, og søndre utside av gjerde konkurransebane.

Områder merkes, og avgrenses med merkebånd der dette er nødvendig.

Utføres på dugnad fredag 

P-vakter, og portvakter sørger for å holde oversikt på antall personer innenfor de enkelte områder.

Overflødig personell bes om å forlate området, eller henvises til publikumsområdet.

Faste oppstallatører oppholder seg i sine respektive områder, frem til de selv skal delta, eller hjelpe 
til på stevnet.

Sekreteriat: Opprettes på en midlertidig plass (paviljong) i forbindelse med parkering/innkjøring.



Utføres på dugnad fredag.

Matutsalg: Etableres utendørs i paviljong, med mulighet for salg av koronavennlige varer.

Ansv: Bente med medhjelpere

Mannskapsmat: serveres ved rullering i kroa.

Ansv: Kro

Toaletter: Toaletter som benyttes vaskes hver time, av «vaske, og ryddegjeng», Disse hjelper også til 
med renhold på plassen, (hestemøkk, søppelbøtter). Tilreisende benytter eget utstyr for møkking.

Antibac: Utplasseres ved sekreteriat, dommerbu, matutsalg, parkering, og toaletter. Samt at dette er 
tilgjengelig for teknisk personell.

Ansv: Siv

Publikum: Stevnet er i utgangspunktet publikumsfritt, men eget område for foreldre, foresatte og 
sjåfører etableres. Registrering av publikum skjer ved inngangen til området. Merkes på dugnad 
fredag.

Facebookarangement opprettes hvor nødvendig informasjon gis.

Ansv: Media

Premieutdeling: Hvis man ønsker sin sløyfe, kan den hentes i sekretariatet sammen med gavekort. 
Pengepremier overføres som vanlig. 

Infobu på plassen for klubbens medlemmer.

Ansv: Siv

Styret TRØN


