
Genåbning af Suså 1. marts. 
Vi har endelig fået lov at starte Juhuuuu, der er dog det lille problem, at vores konkrete 

retningslinjer først lander mandag kl. 14. Derfor kan vi pt. Kun udtale os om en midlertidig 
metode for vores genåbning       

 

Test: 
Der er desværre en stor chance for at i hver gang i som ryttere kommer for at ride, skal kunne vise 
en negativ test der er max 72 timer gammel. Men vores restriktioner kommer igen først mandag. 

Så som udgangspunkt vil vi anbefale jer der rider mandag og tirsdag til at blive testet, så i ikke 
risikere at i ikke kunne ride hvis det bliver en fast restriktion. Vi ved dog godt at det pt er rigtig 

svært at finde en test, så hvis det ikke kan lade sig gøre, må vi jo vente og se hvad de siger, men 
for alle dem hvor det er en mulighed, ville vi anbefale jer at gøre det. Dette gælder elever, 

pårørende og trænere. Dog mener Corona-hotline ikke at det er et krav for børn under 12, så 
derfor er det kun en anbefaling for dem       

 

Opsadling: 
Vi har heldigvis fået lov til at vores ryttere selv må sadle op denne gang. Derfor hedder det, 

ligesom sidst, at man har 15 min til at sadle op i, og 15 min at sadle af i. Der skal fortsat holdes 2 
meters afstand, og man skal stadig sadle hestene op i boksen       

 

Ridetimen: 
Da hestene af gode grunde er ude af form, vil ridetimerne blive meget stille og rolige med nogle 

ture, en masse skridt og enkelte små travintervaller, som opstart         
Da vi ikke må ride inde, er det udendørsbanerne der skal i brug, så Niels er i gang med at prøve at 
sætte noget lys op til os. Han har også ordnet banerne så vi kan gøre det så godt som muligt       
Dog vil der de dage hvor der er meget regn, vind, sne/is osv. blive aflyst hvis vi vurderer det er 

nødvendigt af hensyn til heste, rytter og trænere/hjælpere. Så hold øje med jeres Facebook, for 
der vil aflysningerne blive sendt ud, hvis dette skulle blive nødvendigt       

 

Pårørende: 
Vi kan kun tillade at det er rytterne og en enkelt pårørende der kommer. I stalden må der kun 

være rytterne og træner/hjælper. Dog får vi brug for nogle ekstra hjælpere i form af nogle 
forældre/pårørende, til de hold hvor rytterne har brug for hjælp, så der vil forældrene gå ind 

under ”hjælpere”. Så de hold hvor rytterne selv kan sadle op, må pårørende IKKE komme i 
stalden. De hold hvor der skal bruges hjælpere, vil trænerne informere jer, og finde ud af hvem og 

hvor mange der er behov for       
 

Restriktioner: 
Som sidst, skal der bæres mundbind ved mindre man sidder ned, eller befinder sig på ridebanen. 

Der skal selvfølgelig sprittes hænder af og holdes 2 meters afstand mellem alle. Rør så få ting som muligt, 
altså kun det nødvendige        

 

Mvh Bestyrelsen        


