Retningslinjer for gjennomføring av galoppløp
25. mai 2021
På grunn av situasjonen knyttet til COVID-19 må det innføres en rekke retningslinjer som må
overholdes for at vi skal kunne gjennomføre løp. Det er avgjørende at retningslinjene i sin helhet
følges av samtlige.
Det grunnleggende er:
•

•

Personer som er eller kan være smittet av korona, og/eller er i karantene, skal ikke delta på
aktiviteter/arrangementer.
Strenge hygieniske regler, vask hendene ofte. Husk god hånd- og hostehygiene
Holde avstand til hverandre, minimum en/1 meter. Unngå fysisk kontakt, inkludert
håndhilsning og klemming.
Begrense antall personer til stede.
Unngå å dele utstyr under aktiviteten/arrangementet.
Alle må ta personlig ansvar og opptre fornuftig.

•

Det vil være desinfeksjonsmidler tilgjengelig på alle relevante steder.

•
•
•
•

Adgang til baneområdet:
•
•
•
•
•
•

Alle som skal utføre arbeid på Øvrevoll under løpsdagen skal stå på gjesteliste.
Personer sjekkes mot besøkslister, ha derfor ID klar ved ankomst banen.
Kun helt nødvendig personale har adgang til banen. Dette gjelder de aktive så vel som
funksjonærer.
I dette inngår trenere med starthest (eller erstatter for trener, en slik gjelder for hele løpsdagen),
ryttere med ritt, funksjonærer og nødvendig banepersonale.
Alle som har adgang til banen skal vise legitimasjon på oppfordring.
Port søndre vil stenges en time før stevnestart.
Gjelder også parkeringsplass syd. Det vil være vakt ved alle innganger.
Port nordre benyttes under løpsdagen, kun innkjøring for trener/stedfortreder med starthest.

Vektrom/ryttere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ryttere ankommer banen ferdig skiftet.
Saler og annet utstyr skal medbringes på løpsdagen, og tas med etter endt løpsdag.
Hver rytter vil få tildelt egen teltgarderobe og skal i størst mulig grad oppholde seg der mellom
løpene de rir. I løp der de ikke rir kan løpet følges på storskjermen. Sørg for å holde god avstand.
*Rytter med kun ett/1 ritt vil ikke få eget telt og bør kun komme i tide for sitt ritt.
Et bord og en stol vil være tilgjengelig for hver rytter.
Hver teltgarderobe vil ha utsatt håndsprit for desinfisering
Alle jockeys skal benytte utdelt buff/munnbind ved påstigning og ved/i startboks.
En bøtte med vann og klut vil være tilgjengelig i hver teltgarderobe for vask av briller o.l. mellom
løpene. Vannslangen vil også være skrudd på.
Vaskerommet kan ikke benyttes til vasking av utstyr etter løpsdagen.
Garderober inkl. dusj og badstue, vil være stengt.
Vekt og blylodd for sjekk av utstyr vil bli plassert tilgjengelig for ryttere.
Rytter veier ut og inn hos vektsjef som vil være plassert ved rytteres område.
Ryttere skal så langt det lar seg gjøre desinfisere utstyr mellom løpene.
Ryttere må til enhver tid holde nødvendig avstand. Ingen fysisk kontakt på noe tidspunkt.

•
•

Saler og drakter leveres/hentes på anvist sted.
Drakt kan kun benyttes av en og samme rytter på løpsdagen.

Trenere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kun trenere selv, eller en på forhånd navngitt stedfortreder har adgang banen på løpsdagen.
Trener skal ha engangshansker tilgjengelig til den/de som håndterer utstyr/oppsaling.
Saler og drakter skal leveres/hentes på anvist sted.
Drakt kan kun benyttes av en og samme rytter på løpsdagen.
En vekt vil være tilgjengelig for kontrollveiing.
Hold avstand til rytter før og etter løpet.
Bruk munnbind dersom avstand blir mindre enn en/1 meter (når rytteren hjelpes opp).
Pass på at de som håndterer dine hester er innforstått med regler og retningslinjer.
Desinfiser/vask hender etter kontakt med rytter/utstyr.

Visningspaddocken:
•
•
•
•
•
•
•

Trener og rytter venter på anvist sted på siden av visningspaddocken.
Leiere bruker munnbind når rytterne sitter opp, når hest returnerer etter løpet/avsaling og evnt
om hesten blir uttatt til dopingprøve. Paddocksjef har munnbind tilgjengelig for de som mangler.
Hester går ikke i nummerrekkefølge, hester fra samme stall går samlet for at trener hurtig skal
forlate paddocken.
Trener og rytter kan gå inn i visningspaddocken når de får beskjed om det.
Trener forlater paddocken gjennom port på motsatt side.
Personer som leier hestene ser løpet med minimum en meters avstand til hverandre. Leiere kan
spre seg mot måltårn mens løpet går.
Ingen kontakt ved evnt feiring eller annet.

Startboks:
•
•
•
•

Skille mellom startboksene.
Startbokspersonale bruker munnbind.
Startboks desinfiseres mellom hvert løp.
Alle ved startboks skal bære hjelm, langermet plagg og hansker.

Etter løpet:
•
•
•
•
•
•
•

Hester som har løpt må forlate fellesområdet så fort som mulig.
Hold avstand ved avsaling og ved eventuell spyling.
Hester bør i størst mulig grad leies hjem til stallen og bli spylt der.
Ingen fysisk kontakt ved evnt gratulasjoner/feiring.
Fotograf tar bilder kun ved målovergang.
Seirende hest går til anvist sted for vinnerseremoni.
Vinnende trener kan møte hesten der. Trener vil bli intervjuet av Rikstoto Direkte-reporter.
Ingen premieoverrekkelse, trener tar med premien til eier.

Toalett:
•
•
•

Alle som skal være på Øvrevoll under løpsdagen bes benytte toalett før ankomst.
Må toalett likevel benyttes av jockeys, trenere eller leiere, så må toalett vakt varsles før man
benytter seg av toalett bygg
Alle toalett vil bli desinfisert etter hvert bruk av toalett vakt.

Innveiing:
•
•
•

Vekt plassert i telt.
Ryttere som skal ri påfølgende løp veies først.
Ryttere holder tilstrekkelig avstand og følger instruksjoner.

Den Lavere Voldgiftsrett:
•
•
•

Henvendelser ved å banke på døren, ingen adgang inn i rommet.
Ved avhør må personen involvert stå i døren.
Avstengt mellom vektrom og DLVs kontor med gjerde – bruk porten.

Veterinærkontoret:
•
•
•
•
•

Pass til nye hester må leveres i god tid før første løp.
Øvrige pass må holdes lett tilgjengelig og kunne leveres raskt når stevneveterinæren ber om det.
Dopingassistenter benytter hansker og munnbind i forbindelse med dopingprøveuttak.
Leiere må benytte munnbind i forbindelse med dopingprøveuttak.
Hansker og evt munnbind brukes under identifikasjon av nye hester.

Starterklæring og program:
•
•

Starterklæring, program tilgjengelig på nettet på ettermiddagen (kun programsider) i to
versjoner som vanlig «oppslag» og vanlig A4.
Redaksjonelt stoff og tips legges ut på nettsiden påfølgende dag.

Utelatelse fra å følge disse retningslinjer og ikke etterkomme instruksjoner fra
funksjonærer vil umiddelbart føre til forvisning fra Øvrevolls område.
*****

