Aabenraa d. 9. juni 2020
Kære medlemmer!
I forbindelse med myndighedernes samt rideforbundets nye udmelding, så er følgende gældende fra
8/6 2020 og indtil andet offentliggøres. Bemærk at retningslinjerne kan ændres, såfremt der kommer
nye udmeldinger fra myndighederne eller Dansk Rideforbund.

Følgende er gældende:
• Begge haller er åbnet fra 8/6 2020. Der må dog ikke opholde sig mere end 50 personer i
”halområdet”, det vil sige samlet i begge haller og på tilskuerpladserne. På gangen mellem hallerne,
må der dog maksimalt være 15 personer. Såfremt begrænsningen giver problemer, har
undervisning første prioritet, derefter ryttere (til hest/pony) og til sidst tilskuere.
• Rytterstue er åben, men begræns gerne opholdet. Der må maksimalt være 5 personer ad gangen i
rytterstuen.
• Der må IKKE være forsamlinger, aktiviteter e.l. med flere end 50 personer.
• Husk at holde behørig afstand – mindst 1 meter og gerne over 2 meter, hvis det kan lade sig gøre.
Dette gælder både til hest og til fods. Ved fysisk aktivitet skal der altid holdes 2 meter afstand.
• Der er mulighed for eneundervisning og holdundervisning både indendørs og udendørs.
• Der henstilles til maksimalt at opholde sig 6 personer på de ”store” baner og 4 personer på de små.
bane (inkl. underviser). Hold afstand. Skridt gerne af og til i skoven.
• Husk hygiejneregler ved håndtering af springmateriel og andet materiel (brug håndsprit/vask
hænder før og efter man har rørt ved det).
• 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 mm.
• 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 ang. Corona, da dette kun bidrager til forvirring om, hvad der er gældende.
Eventuelle opslag på klubbens facebookside vil derfor blive slettet.
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.

Med venlig hilsen
Aabenraa Rideklubs bestyrelse

