Til alle klubbene 04. mai 2020
Som nevnt i mail til alle klubbene torsdag 30. april ville NHF om kort tid komme ut med informasjon
vedr sesongen 2020. Dette da etter at regjeringen samme dag via sin pressekonferanse, informerte
om to viktige endringer, gjeldende fom torsdag 07. mai.
Det ene var at den fysiske avstanden mellom folk kunne reduseres fra to til en meter. Og det andre at
man nå ville tillate ansamlinger på inntil femti personer, der hvor denne grensen i dag er fem
personer.
Disse to endringene kom etter at samfunnet gradvis åpnes opp etter å ha vært stengt ned i lang tid,
og grunnet en svært positiv utvikling av smittebildet i Norge.
For å tillate ansamlinger/arrangementer opp mot femti personer (neste trinn er å åpne opp for inntil
200 personer, fom 15. juni, HVIS den positive utviklingen fortsetter), stilles det noen krav. Blant
annet skal det være en formell arrangør tilstede og denne arrangøren skal ha full kontroll på hvem
som deltar på samlingen, med navnelister etc.
Begge disse to kravene er greie for oss som arrangerer hesteskokaster stevner. Enten er den formelle
arrangøren den enkelte klubb, eller det er NHF som står som arrangør. Navnelister har vi som et ledd
i konkurranse avviklingen.
Veileder
For å sikre oss at det å starte opp med sesongen både er og føles trygt, både for arrangør og deltaker,
har vi laget en liten Veileder som skal gi oss noen retningslinjer som både arrangør og deltaker skal
følge. Denne veilederen kan vi justere til etter hvert, det er sikkert ikke alt som er tenkt på nå i
forkant, mens andre ting kan justeres på etter hvert som vi får erfaring.
Veilederen ligger vedlagt som et eget dokument. Den enkelte klubb får i oppdrag og distribuere
denne til alle sine medlemmer, i tillegg til at den bør være tilgjengelig på stevneplassen.
Terminlisten
Styret i NHF har besluttet at vi nå fom 07. mai igangsetter Hestesko sesongen 2020. Vi følger der den
oppsatte terminlisten. Klubber som har fått tildelt NC og NM stevner/øvelser har blitt kontaktet og
har akseptert å gjennomføre disse iht vedtatt terminliste.
Det er to stevner som IKKE har blitt arrangert. To regionale NC stevner i Hobøl, 25. april og to
regionale NC stevner i Jølster 01. og 02. mai.
Her vil klubbene raskt komme tilbake med nye datoer. Disse vil bli lagt inn i terminlisten og denne
blir så distribuert til klubbene samt lagt ut på forbundet sin nettside.

Det er viktig å opprettholde strukturen, slik at den fordelingen mellom regionene mht regionale
stevner, blir opprettholdt. Derfor skal ikke stevnene avlyses, men finnes nye datoer for.
Ett stevne kommer mest sannsynlig til å bli avlyst. Det gjelder Spiralen HK sine to stevner lørdag 09.
mai. Her vil Per Ivar Lomheim komme ut med egen informasjon knyttet til dette.
Vi gleder oss veldig og vi har allerede fått svært mange tilbakemeldinger fra klubber og kastere som
er svært glade for at vi nå kan komme i gang.
Det er ikke unaturlig at enkelte synes og føler at dette er vanskelig, kanskje man tilhører en
risikogruppe, ikke bare mht alder, men også ved at man har sykdommer som gjør en utsatt. Her må
selvsagt den enkelt selv beslutte om man ønsker å være med. Det eneste vi i NHF er opptatt av i
denne sammenheng, er at vi via Veilederen klarer å legge til rette for arrangementer, hvor det å
delta både skal være trygt og for den enkelte føles trygt. Ingen kan garantere noe som helt, men vi
skal gjøre alt vi kan for at dette skal bli gode opplevelser for alle.
Og, viktig til slutt; Synspunkter underveis på korrigeringer og tiltak vil være kjærkomne. Ingen sitter
med fasiter og her både må vi og vil vi være ydmyke og lytte til gode innspill!

Hilsen
Styret i Norges Hesteskokasterforbund
Jim Ertesvåg
sekretær

