
Opdateret retningslinjer 10. Nov. 2020 
Her er de nyeste tiltag ifh til retningslinjer. Dette trådte i kraft fra og med torsdag d. 29 okt. 2020 
Vi takker alle jer pårørende og elever. Vi sætter stor pris på jeres forståelse og samarbejdsvilje.  

 

Mundbind: 
- Mundbind skal bæres fra man træder ind i en bygning, til man sætter sig til hest eller på en stol.  
- Trænere skal have mundbind på. Må kun tages af, i det tidsrum der undervises, mens man står på banen 
- Tilskuer skal bære mundbind, undtagen når de sidder ned.  
- Når man er udendørs, behøver man ikke bruge mundbind. 
- HUSK AT TAGE MUNDBIND MED HJEMME FRA 

 

Forsamlingsforbud: 
- Forsamlingsforbuddet hedder 10, dette inkludere elever, træner og hjælpere  
- Bemærk at ridehuset fremadrettet vil være delt op. Kan fjernes i tidsrummet fredag efter 15, lørdag efter 

13, hele søndagen. Vi henviser dog til, at der stadig kan udnyttes mulighed for udendørsbaner.  
- Bemærk, er du sendt hjem fra skole, arbejde mm grundet smittefare, SKAL du blive hjemme indtil du kan 

ligge en negativ test. 
 

Registrerings system: 

- Evaluering: Der er plads til forbedring!!!! 
- Til privat- og partryttere, laves der et registreringspapir. 
- Her skal dato, tiden for din ankomst, rytter, evt pårørende og afgangstid registreres. 

 

Forældre: 
- Maks 1 pårørende pr. 1 privat- og partrytter, som ansvarlig opsyn. Pårørende skal opholde sig siddende i 

ridehuset - medmindre der er brug for ansvarlig hjælp til opsadling. 
- Pårørende til rideskoleryttere, skal opholde sig i bilen, med lukkede døre og vinduer, eller kører igen. 
- Der må ikke være pårørende til rideskoleryttere i ridehuset eller stald, med undtagelse for hold med 

betegnelse begynderhold. Dette skyldes forældrene hjælper i stalden(ansvarlige voksne over 21 - læs højere 
oppe) De pågældende forældre får besked af træner eller bestyrelsen 

 

Andre retningslinjer 
- Har du nogle tegn på sygdom, skal du blive hjemme.  
- Der sprittes hænder ved ankomst 
- Hænderne sprittes eller vaskes jævnligt 
- Nys/host i ærmet 
- Rør kun ved det nødvendige, brug gerne egne strigler, hjelme og veste - hvis muligt 
- Rør kun ved den hest/pony DU skal bruge 
- Toiletter er åbne, men kun til nødstilfælde 
- Rytterstuen er fortsat lukket, undtagen for privatryttere og personale 

Automater er derfor ikke en mulighed - ved nødstilfælde kan en vand købes ved hjælp af personale 
- Opsadling og afsadling er sat ned til maks. 15 min. Så kom 15 min før din ridetime, og kør igen maks. 15 min 

efter 
- Ridning er forsat 60 min. Så længe ovenstående overholdes. 
- Udstyr skal sprittes af, sadler og hovedtøj. 
- Ved lån af veste eller hjelme skal disse også sprittes af. 

 
 

Ved spørgsmål eller andet, kontakt os gerne. 
Vi håber at alle vil følge og støtte op om disse retningslinjer. 

Mvh Bestyrelsen ☺ 


