
Mistanke om Tør-hoste-virus på HIRK 
 

Kære alle 

Vi har igennem de sidste dage været opmærksom på, 
at de lokale dyrlæger i området har konstateret flere 

tilfælde af tør-hoste-virus.  
 

Vi har derfor udvist ekstra stor opmærksom omkring 
heste der hoster.  

Desværre må vi nu konstatere at et par af vores heste 
nu er begyndt at hoste. 

 
I samråd med vores stalddyrlæge Karina Larsen har vi derfor besluttet at lukke 

stalden ned frem til 7/4. 
 

Hvad betyder dette for dig: 
 

Hvis du er rideskoleelev, forældre eller gæst: 

 Du skal bare komme og ride helt som du plejer, men rør kun ved den 
hest du skal ride på. 

 Vask dine hænder før og efter med vand og sæbe og afsprit. 
 Alt står klar ved vores håndvaske. 

 Gæster skal ikke komme i stalden. 
 

Hvis du er privatrytter på HIRK: 
 Du må i karantæneperioden ikke fragte din hest ud og ind af HIRK 

medmindre dette er aftalt med dyrlæge. 
 Skal du have besøg af andre (smed, massør osv) skal disse informeres af 

dig. Mia er jeres kontakt person. 
 

Hvis du er ridehuskort ejer eller rytter udefra: 
 Du må ikke tage din hest med på HIRK. Du modtager en mail fra os 

omkring dette. 

 
Hvis du skal med til stævnet 6/4: 

 Vi afholder stævnet som planlagt. Stævnet var fra start kun et internt 
stævne for HIRK ryttere og svarer til afvikling af en almindelig 

rideskoledag. 
 

Husk 
Generelt gælder at man skal vaske sit tøj, hvis man efter et besøg på HIRK 

skal videre til en anden stald. 
 

Måtte I have spørgsmål vedr. ovenstående så kontakt vores medlemsmail. 
Vi vil løbende holde jer orienteret via vores hjemmeside, men vi forventer 
selvfølgelig at alle fra nu af udviser ekstra stor påpasselighed for at minimere 

smittefaren. 
 

MVH 

Jakob Kjær, Formand HIRK 

mailto:medlemsansvarlig@hirk.dk

