
Vigtig information ang. Herpes, type 1 - Opdateret 10. april 2021 

Vi er i jævnlig kontakt med dyrlæger (HS Hestepraksis) samt DRF ang. Herpes virus. 

Det vurderes ikke pt at der er et epidemisk udbrud af virus i Danmark. Det er eet stort udbrud (neuroligisk) 

på Thy. Hele besætningen er lukket ned og i karantæne.  

Derudover er der andre, enkelte, udbrud (ikke neurologiske) i Danmark, det er desværre meget normalt for 

årstiden. Herpes virus er yderst smitsomt, og type 1 er potentielt dødelig for hestene.  

Derfor skal alle i de kommende uger tænke sig rigtigt godt om, og vi har indført flg. retningslinjer!  

For opstaldere på HER 

 Man må ikke tage sin hest ud af matriklen til steder hvor hesten kommer i berøring med andre 

besætninger, stalde etc. 

 Man må gerne tage sin hest til dyrlægebesøg/behandlinger o.l., altså steder hvor man ikke kommer 

i berøring med andre besætninger 

 Hvis man, som person, kommer i berøring med andre stalde/besætninger skal man (inden man 

kommer til HER) skifte til helt rent tøj. 

 Ovenstående er gældende, i første omgang, indtil 26. april 

 

Eksterne ryttere 

 Det er, resten af april, kun tilladt som ekstern rytter (MED ridehuskort) at benytte ridehallerne på 

HER på hverdage mellem 08.00 - 13.00 

 Eksterne ryttere med ridehuskort må IKKE komme i stalde samt vaskehus 

 Eksterne ryttere/heste UDEN ridehuskort må ikke komme på HER. 

 Ovenstående er gældende, i første omgang, indtil 26. april 

 

Nye opstaldere på HER 

 Det gælder fremadrettet at evt. nye opstaldere på HER har taget temperatur på hesten i min. 8 

dage i op til ankomst på HER. Hesten skal have været feberfri alle dage, der underskrives en "Tro og 

Love erklæring" fra den nye opstalder  

 Den nye opstalder skal have haft dyrlæge kontakt inden ankomst til HER 

 HER vurderer, fra gang til gang, fra hvilken besætning evt. nye opstaldere kommer fra 

 Ovenstående gælder herefter fremadrettet for alle nye opstaldere 

Herning Rideklub er IKKE lukket ned, og det håber vi selvfølgelig at undgå. 

Alle stævner i DRF regí er i perioden 12.- 26. april underlagt strenge regler - deltager man i disse stævner 

skal reglerne overholdes - læs mere her: https://rideforbund.dk/nyheder-2021/april/forsvarlig-

gen%C3%A5bning-af-nationale-st%C3%A6vner-og-aktiviteter-kan-ske-allerede-fra-den-12-april 

Vores interne aktiviteter på HER uændret 

Vi vil gerne understrege at der, lige nu, ikke er udbrud af virus tæt på Herning - ovenstående skal derfor ses 

rettidig omhu. 

Vi forbeholder os retten til, med dags varsel, at ændre i retningslinjerne. Tak for jeres forståelse 

Med venlig hilsen 

Den daglige ledelse & Bestyrelsen 
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