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Retningslinjer for avvikling av prøveløp i Norge under koronapandemien 
(Oppdatert 13. april 2020) 
 
Disse retningslinjene retter seg til travbanene (Driftsselskapene), og alle aktive innen 
travsporten. 
 
På grunn av koronapandemien har DNT/Norsk Trav vedtatt følgende regelverk, og råd for å 
minimere faren for smittespredning i forbindelse med avvikling av prøveløp. Alle prøveløp 
avholdes uten publikum, og samtlige publikumområder holdes avstengt. Alle fellesområder i 
stallområdet holdes stengt. Kusker må skifte i egen bil. Vekta/Innskrivning er også stengt, og 
nummerdekken skal av arrangør henges opp på tildelt oppstallingsplass i forkant av stevnet. 
Nummerdekken skal etter bruk vaskes og henges igjen på oppstallingsplass.  
 
Samtlige oppstallingssteder skal rengjøres mellom hver gang de er i bruk. Redskap som 
medfører kontaktpunkter skal desinfiseres, slik som bindeanordninger (kjettinger, tau etc.) 
kost, greip, spader etc. 
 
Det er arrangørbanenes daglige ledere (eller dets stedfortredere) som er ansvarlig for at 
nedenstående regelverk etterleves. Plassjef fungerer som smittevernombud i forbindelse 
med avvikling av rene prøveløpsstevner.  
 
Smittevernombudet har overordnet ansvar og myndighet for iverksettelse og oppfølging av 
følgende:  

- Grundig opplæring av samtlige av banens ansatte om punktene i tiltaksplanen og 
praktisk gjennomføring av disse  

- Skriftlig informasjon som går ut til alle deltakere i forkant av løpsdagen og plakater i 
stallområdet  

- Rapportering til daglig leder etter avviklet løpsdag. Fortløpende utbedring av 
eventuelle mangler i smitteverntiltakene  

 
Ambulansepersonell som er stasjonert ved stevneambulanse i stallområdet vil være den som 
har ansvaret for å påse at smittevernet blir ivaretatt dersom det skjer hendelser under 
kjøringen. 
 
Kun nødvendig personell som kreves for å gjennomføre stevnet har anledning til å være til 
stede; 
- Funksjonærer og fast ansatte – kun det nødvendige antall. 
- Kusker, trenere og oppassere med starthest den aktuelle løpsdagen. OBS! Det tillates 

maksimalt én person pr. hest i stallområdet, utenom kusk. DNT, Norsk Trav eller 
arrangør av travløp kan begrense antallet personer som skal være med til travbanen 
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ytterligere der dette er forsvarlig. Transportør som ikke selv skal sele ut sin hest skal 
holde seg i eller ved bilen.  

- Arrangørbane skal lage navneliste til hver løpsdag. Kun personer som står oppført på 
navneliste har adgang til hesteringen. Det betyr at trener med starthest senest kl 12.00 
dagen før løpsdag (kan tilpasses) må gi beskjed til arrangørbane hvilke personer som 
kommer med stallens hester. 

- Ved ankomst til banen skal alle fremvise ID, samt levere forhåndsutfylt 
egenerklæringsskjema. 

 
Helsemyndighetens råd om hygiene og smittevern skal følges nøye, og plakater med info om 
dette skal henges opp på lett synlig i hele stallområdet, herunder i hver oppstallingsboks. 
 
Arrangørbane plikter å sørge for ekstra gode muligheter til å gjennomføre håndhygiene. Det 
er smittevernombud som følger opp at vaskemuligheter med såpe finnes lett tilgjengelig. 
Det samme gjelder tilgang til hånddesinfeksjonsmiddel. Husk kravet til avstand til hverandre 
ved bruk av toaletter.  
 
Kusker (som kjører hester for andre trenere) skal alltid benytte hansker ved berøring av 
utstyr og hester. Kuskene må bytte hansker for hver nye hest/ekvipasje de arbeider med. 
 
Alle skal holde en avstand på minst to meter, og det er ikke tillatt å samles i grupper med 
flere personer i stallområdet. Oppasser/trener skal holde seg ved sin oppstallingsboks under 
oppholdet på banen. 
 
Hestene plasseres i helt avstengte bokser med plass til en hest og en person.  
 
For å opprettholde kravet om to meters avstand mellom alle personer må kusk både hente 
og kjøre hest tilbake til oppstallingsboks både i forbindelse med oppvarming og løp.  
 
Plassjef kan innstille til banedommernemnden om strykning av hester fra løp dersom 
hestens trener/eier/oppasser bryter forholdsreglene. Det samme gjelder for kusker – om 
kusk bortvises vil det foretas kuskeendringer. 
 
Hesteutstyrsforretninger på travbanens område må sørge for å iverksette tiltak som gjør at 
kravet til to meters avstand mellom alle personer kan overholdes. Derfor må de sørge for å 
begrense antall kunder i sine butikker til enhver tid slik at dette kan overholdes.  
 
Permanente trenerstaller vil i forbindelse med løpsdager kun være åpne for nødvendig 
personell. De må derfor varsle banen i forkant av stevnet (senest kl 12 hverdag før løpsdag) 
hvilket personell som skal være til stede i forbindelse med løpsdag (må stå på navneliste). 
Det skal ikke oppstalles tilreisende hester i permanente trenerstaller på banen. 
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Transport til banen må foregå med så lav smitterisiko som mulig. Det betyr at 
fellestransporter (for personell) må unngås.  
 
Dette regelverk og retningslinjer vil kunne oppleves som unødvendig strenge og firkantet. De er lagd 
slik for at vi skal kunne avvikle prøveløp uten smitterisiko. Dette er en ekstraordinær situasjon for hele 
samfunnet, og vi i travsporten må gi vårt bidrag til at myndighetene klarer å få koronasituasjonen 
under kontroll. Det er viktig at hver og én er sitt samfunnsansvar bevisst, og vi alle må bidra til å 
unngå å spre smitte til mennesker rundt oss. 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.  
 
Regelverk og retningslinjer vil kunne oppdateres underveis blant annet på bakgrunn av endringer i 
rådene fra helsemyndigheter.  
 
 
 


