
Vigtig information vedrørende afholdelse af DM 2022, Revsø Rideklub 
 
Bestyrelsen modtog fredag den 16. september henvendelse fra Revsø Rideklub om, at man her var gjort 
opmærksom på, at en hest efter et arrangement den 2. – 4. september 2022, var blevet konstateret syg 
med Equin coronavirus.  
 
Det er vigtigt at fastslå, at der ikke er syge heste på Revsø Rideklub, men at den hest, der blev konstateret 
syg, var deltager til et stævne på stedet.  
 
Det er vigtigt at understrege, at Revsø Rideklub ikke før eller efter har haft syge heste i stalden. 
 
Hvad er Equin Coronavirus? 
 
Corona-virus er meget smitsomt og smitter primært gennem afførring, som overføres til hestens mund. 
Det rammer i udgangspunktet mave/tarm funktionen og giver høj feber.  
 
Der er forskel på, hvor syge heste bliver af Equin coronavirus og der kan også findes heste, som udskiller 
virus uden at have symptomer. 
 
Det anbefales i faglitteraturen, at syge heste isoleres i tre uger.  
 
Afholdes DM i Revsø Rideklub?  
 
Bestyrelsen har søndag den 19. september afholdt bestyrelsesmøde, hvor der på nuværende tidspunkt er 
truffet beslutning om, at DM på Revsø Rideklub gennemføres. Beslutningen er truffet efter faglige inputs 
fra en dyrlæge, sammenholdt med de faktuelle omstændigheder (beskrevet ovenfor).  
Arrangementet afholdes dog med tiltag for at mindske risikoen for smittespredning.  
 
Vi gør opmærksom på, at ændrer situationen på Revsø Rideklub sig de kommende dage, kan en aflysning af 
DM være nødvendig. 
  
Følgende tiltag er sat i værk :  

- Alle deltagerheste opstaldes i teltstald på et stykke jord overfor rideklubben, hvor der ikke har 
været heste i mange år.  

- Alle teltstalde desinficeres inden deltagernes ankomst med Virkon S.  
- FJDK udlåner udmugningsgrej i begrænset omfang. Dette skal sprayes med Virkon S efter brug (vil 

være til rådighed ved stalden) 
 
Anbefalinger til alle deltagere 

- Vi anbefaler, at du medbringer eget udmugningsgrej, da Equin Coronavirus primært smitter 
gennem afføring.  

- At du alene passer egen hest / egne heste under arrangementet.  
- At du eventuelt tager afskærmning med til tremmer mellem boksene. 
- At alle er påpasselige med at få samlet op efter hesten på hele stævnepladsen.  

 
Praktisk information 

- Campingpladsen og opstaldningspladsen ligger ca. 300 m. fra hinanden. Vi anbefaler derfor, at du/ I 
medbringer cykel eller lign.  



- I teltstalden vil der ikke være EL. Batteridrevet belysning er til rådighed i de mørke timer. Stalden vil 
være slukket kl. 22.00 – 06.00.  

- At du evt. selv medbringer belysning, som en pandelampe eller lignende.  
- Bestyrelsen sørger for, at der vil være opsyn med stalden.  
- Når du ‘lufter’ din hest, skal det ske i det område, hvor teltstalden er placeret.  

 
 
Hvis du vælger at deltage til DM, kan Fjordhesten Danmark ikke holdes ansvarlig, hvis din hest 
efterfølgende bliver syg.  
Bestyrelsen vurderer, at risikoen er lille, men kan ikke stilles ansvarlig efterfølgende. Det betyder, at vælger 
du at deltage i DM, er det vigtigt, at du har forholdt dig til ovenstående.  
 
Kan jeg melde fra DM og få mit stævnegebyr refunderet? 
Ja, det kan du. Du får refunderet hele dit stævnegebyr med undtagelse af de  40 kr. som DRF opkræver som 
adm. gebyr. Du melder fra ved at sende en mail til event@fjordhest.dk 
 
 
Har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at rette henvendelse til ;  
 
Formand for SU, Maria Pejtersen : maria@fjordhest.dk 
Formand FJDK, Henrik Munch : formand@fjordhest.dk  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Bestyrelsen, Fjordhesten Danmark 
 
 


