NYTT FRA SU –
Viktig endring for vaksinasjonsregler for Worldrankingstevner.
Som nevnt på lokallagsmøte har det vært diskusjoner i FEIF hvilke
vaksinasjonsregler som gjelder for Worldrankingstevner. I Norge og flere andre land
har vi forholdt oss til det nasjonale reglementet.
Det har nå kommet en avklaring fra FEIF om dette som nå sier at alle ÅPNE/
Internasjonale (åpne for utenlandske ekvipasjer) Worldrankingstevner er å anse
som internasjonale stevner og dermed skal følge FEI sine vaksinasjonsregler for
internasjonale stevner. Det betyr strengere vaksinasjonsregler for deltakerne
dersom arrangør/lokallag velger å ha WR-stevne åpent for alle. Hvis arrangør/
lokallag velger å ha det lukket, dvs. bare for nasjonale ekvipasjer, kan vi følge det
nasjonale vaksinasjonsreglementet slik det har blitt praktisert tidligere.
Det er derfor veldig viktig at arrangør/lokallag helt tydelig skriver i sine
invitasjoner til WR-stevner om de er nasjonale/internasjonale og hvilke
vaksinasjonsregler som gjelder for det stevne. Dersom dette ikke blir fulgt kan det
i verste fall føre til ikke godkjente WR resultater.
Her er uttalelse fra FEIF ved sportsleder Doug Smith:
FEIF follows the international standard for horse vaccination by including the FEI
rules for vaccination in our rules. These rules apply to all international horse
competitions. An "international horse competition" being any Icelandic horse
competition where horses residing in any nation are permitted to enter. This
includes the obvious competitions (World Championships, Nordic Championships,
and Mid-European Championships) as well as open World Ranking competitions.
The details of the FEI vaccination rules can be found at https://www.fei.org/fei/
horse-health-and-welfare/int-health-requirements/vaccinations and are
summarized at https://www.fei.org/system/files/IHR-Vaccinations.pdf
Best regards,
--Doug Smith
*****
Her er de ulike vaksinasjonsreglene slik de er beskrevet på Norges
Rytterforbunds sider:
Nasjonale arrangementer
En gyldig vaksinasjonsattest skal vise
•

at hesten er grunnimmunisert mot hesteinfluensa, med to vaksiner gitt med
tidligst 21 dager og senest 92 dagers mellomrom.

•

at hesten er revaksinert årlig, og at den første årlige revaksineringen er gitt
senest 12 måneder etter den siste vaksinen i grunnimmuniseringen

•

at det er gått minst 7 dager siden siste vaksinasjon før hesten ankommer
det aktuelle arrangementet

Alle vaksinasjoner skal være ført inn i hestepasset og datert, signert og stemplet
av veterinær som ikke selv er eier av hesten. Passet skal vises frem til arrangøren
før hesten settes inn på stallen eller får adgang til oppvarmings- eller
konkurransebane.
NRYFs bestemmelser om vaksinasjon finner du i konkurransereglementet.
FEI-stevner
Skal du delta på et FEI-stevne gjelder strengere regler enn for nasjonale stevner,
uansett om det arrangeres i Norge eller i utlandet. Det er også forskjellige krav til
hester som er grunnimmunisert før eller etter 2005.
•

Første grunnvaksine dag 0.

•

Andre grunnvaksine tidligst dag 21 og senest dag 92.

•

Første revaksinering innen 7 måneder etter andre grunnvaksine (gjelder
ikke hester som har grunnvaksinering fra før 1. januar 2005 og gyldige
revaksineringer).

•

Deretter årlig revaksinering med maksimum 12 måneders mellomrom.

•

Siste vaksine senest 6 måneder +21 dager før ankomst stevnet.

•

Siste vaksine minst 7 dager før ankomst stevnet.

Hesten kan starte mellom andre vaksine i grunnimmuniseringen og den første
revaksineringen innen 7 måneder. Hvis første revaksinering ikke gis innen 7
måneder, må hesten grunnvaksineres på nytt.
Reglene er å finne i FEIs Veterinary Regulations art. 1028

