
Jaarverslag Hoofveearts EVIG Julie 2019 

Die aktiwiteite gedurende die jaar van EVIG of die (Endurance Veterinary Interest Group) kan as volg 

opgesom word. 

Die doel van die groep is om die aktiwiteite van veeartse in die sport te koordineer. Dit dien dan as 

hulpmiddels vir klubs om veeartse te kry vir ritte en ook om opleiding van die veeartse te 

koordineer. 

As voorbeeld kan die pas afgelope Endurance 101 kongres wat bygewoon is deur sowat 45 veeartse 

genoem word. Daar is opleiding en riglyne aan veral jonger veeartse gegee om in die sport betrokke 

te raak.   

Na aanleiding van vrae is daar ‘n opsomming van wat veeartse doen tydens die veeartsondersoek 

saamgestel wat op ERASA se webtuiste geplaas is. Dit verduidelik in meer detail hoe veeartse die 

besluite neem of die perd geskik is om voort te gaan al dan nie. Dit sal help om aan lede meer 

duidelikheid gee in die verband.  

As veeartsgroep het ons tydens SAIC die besluit geneem om vir twee FEI ritte (veral die kleineres) 

hulp te verleen met ‘n bydrae tot reiskostes vir ‘n Foreign Vet. Die besluit aan wie dit gegee word en 

presiese bedrag is suiwer volgens die diskresie van die groep. Dit sal gepoog word om dit af te wissel 

om alle klubs sodoende ‘n beurt te gee. Tydens die jaar se SAIC is daar reeds ‘n bydrae tot die 2019 

foreign vet se reiskostes gemaak.  

Daar word ‘n FEI kursus vir 2020 beplan. Dit sal meer veeartse die geleentheid gee om FEI 

kwalifikasie te kry wat reiskostes sal help beperk as daar meer nader veeartse sou wees aan ritte.  

‘n Belangrike punt is dat ritorganiseerders asb hul unie-veearts kontak om ‘n hoofveearts te help 

aanwys vir ritte. Let ook op dat die minimum aantal veeartse op ritte moet drie wees. Dit sluit ‘n 

behandelingsveearts in wat op die ritperseel moet wees. Indien navrae rondom sulke kwessies sal 

EVIG graag van hulp wees. 
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