Til alle klubbene 16. april 2020
Da er påsken og en annerledes påske for de fleste, unnagjort. Vi lovte å komme tilbake med mer informasjon
etter påske.
Det er fortsatt ikke så lett å være særlig mer presis enn hva vi var i slutten av mars. Utviklingen i Norge
angående corona viruset er positiv. Det er færre som blir smittet/syke, det er færre som blir innlagt på sykehus
og det er færre som trenger aktiv pustehjelp.
Det er positivt. I tråd med denne utviklingen åpnes barnehager og skoler for 1-4 klasse opp og andre
servicefunksjoner som frisører etc.
Denne oppåpningen KAN gi bud om et håp, hvor vi som elsker å kaste og konkurrere med hestesko, fortsatt kan
få mulighet til å utøve dette, senere i sommer.
Retningslinjene fra FHI og fra regjeringen legger imidlertid fortsatt begrensninger som også påvirker oss, ved
krav om maks fem personer og to meters avstand. Disse reglene er foreløpig forlenget til 15. juni.
Regjeringen har lovet at de iht utviklingen av smitte i befolkningen, så tidlig som mulig i mai, vil komme med
mer informasjon om hvilke andre regler som ev KAN lettes opp for senere i sommer og da etter 15. juni.
Det er her vi ev kan ha et håp om muligheter for å utøve sporten vår senere i sommer.
Gullestad fra FHI uttalte i går at det var vanskelig å tenke seg oppåpning med større antall deltakere og han
nevnte eks at kanskje 30 personer kunne være et tall. Men, dette er det regjeringen som avgjør og dette får vi
vite forhåpentlig om kort tid.
Det vi kan garantere og dessverre også omtrent det eneste, er at HVIS ting blir åpnet opp og det muliggjør
hesteskokasting og stevner, så vil Forbundet og styret kaste seg fort rundt for å tilrettelegge for endringer og
tilpasninger i terminlisten samt også enkelte regler som tar smittevernhensyn, ved avvikling av stevner.
Vi jobber med flere løsninger mht terminlisten, både ved oppåpning fra 15. juni og med en sensommer/høst
oppstart.
Stevner som står på terminlisten for april og perioden frem til 15. juni, anses som avlyst og vil ev bli flyttet på.
I mellomtiden er det ikke så mye annet å gjøre enn å se utviklingen an, følge med på endringer fra
myndighetene og trene for oss selv for å forberede oss til muligheter som kan komme.
Pass på dere selv og med ønske med en flott vår i tiden som kommer!!
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