Aabenraa d. 24. marts 2020

Kære medlemmer!

I forbindelse med myndighedernes samt rideforbundets seneste udmelding d. 23. marts, så er følgende
gældende til og med d. 13. april. Bemærk at retningslinjerne hurtigt kan ændres, såfremt der kommer nye
udmeldinger fra myndighederne eller Dansk Rideforbund.

Følgende er gældende til og med d. 13. april.
• Begge haller samt rytterstue er helt lukkede for al aktivitet.
• Der må max være 10 personer i klubben ad gangen.
• Husk at holde behørig afstand – over 2 meter, hvis det kan lade sig gøre. Dette gælder både til hest og
til fods. Giv plads til andre, så de kan komme forbi med god afstand.
• Der er stadig lukket for al holdundervisning, men der vil være mulighed for eneundervisning udendørs.
• Der må maksimalt opholde sig 4 personer på den midterste bane og 2 personer på den lille bane (inkl.
underviser). Hold afstand. Skridt gerne af og til i skoven.
• Det er kun tilladt at benytte klubbens faciliteter en gang pr. dag pr. hest. Overvej hvor lang tid og hvor
ofte, at det er nødvendigt at ride.
• Der er lukket for al benyttelse af materiel til ponygames og spring grundet smittefare ved berøring af
materiel, medmindre det er i forbindelse med undervisning. Ved op- og nedtagning af spring i forbindelse
med undervisning, må der maksimalt være to til henholdsvis op- og nedtagning. Disse personer skal
være over 18 år. Vask hænder grundigt inden berøring og efter berøring med (spring)materiel eller brug
engangshandsker.
• Der er lukket for alt unødvendigt ophold på og adgang til rideklubben, så der er færrest mulig samlet på
klubbens faciliteter. Dvs. gæster, venner og familie, skal blive hjemme, medmindre det er nødvendigt
mht. til pasning af pony/hest. Kun 1 pårørende pr. rytter under 18 år.
• Vær kun på stedet i det tidsrum det er nødvendigt i forhold til at passe hesten. Tag hjem så snart du er
færdig og udskyd snak.
• Medlemmer der ikke er opstaldede på stedet, har ingen adgang til arealer, der ikke er lejet af klubben,
herunder staldene og området heromkring. Hav så lidt kontakt som muligt.
• Der henstilles til, at man så vidt det er muligt, opholder sig på rideklubbens område på andre tidspunkter
end i ”myldretiden”.
• At hvis du er syg, føler dig syg, eller nogle i din omgangskreds er syge, så skal du blive hjemme. Hjælp
hinanden med pasning af heste i tilfælde af sygdom. Personer der muligvis er syge med Corona, må
under ingen omstændigheder komme på stedet.
• At du sørger for ekstra rengøring - herunder afrensning af udstyr, håndtag osv.
• Sadl gerne op og af i boksen.
• De gældende anbefalinger på www.coronasmitte.dk og www.sst.dk skal følges.
• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit (medbring gerne selv).
• Host eller nys i dit ærme/albue – ikke i dine hænder.
• Ingen håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
• Brug din sunde fornuft og følg myndighedernes anbefalinger😊

Evt. spørgsmål vil kun blive besvaret på aabenraarideklub@mail.dk. Vi henstiller til, at der ikke lægges
opslag på Facebook, da dette kun bidrager til forvirring om, hvad der er gældende. Eventuelle opslag på
klubbens facebookside vil derfor blive slettet.
Vi ved det er hyggeligt at komme i klubben, men vi henstiller til at retningslinjerne følges. Jo bedre vi er til at
holde afstand, jo hurtigere kan vi komme tilbage til normale tilstande.
I forhold til klubbens arealer og antal brugere, bør vi kunne få det til at fungere samtidig med, at vi holder
afstand. Skulle der opstå problemer, tager vi dog forbehold for, at der kan indføres yderligere tiltag som
timebegrænsning på ophold mv.

Ovenstående er aftalt i samarbejde med stedets undervisere.

Med venlig hilsen
Aabenraa Rideklubs bestyrelse
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