Retningslinjer pr. d. 1. maj 2020
Kære alle,
Efter nu 7 uger med ændrede retningslinjer, for såvel pensionærer som elever, starter en gradvis genåbning
af aktiviteterne i klubben.
For at dette kan lade sig gøre skal vi overholde de retningslinjer som er udstukket af myndighederne.
Har du symptomer på Corona bedes du blive hjemme. Ligesådan hvis der er påvist COVID-19 i din husstand
og man ikke kan isolere den smittede.
Vi er i en ekstraordinær situation, hvilket kræver ekstraordinære retningslinjer. Det betyder i praksis:
Privatundervisningen vil afvikles under nedenstående forudsætninger:
- Bestyrelsen henstiller til at der kun er eleven/eleverne og underviseren, altså det foregår uden tilskuere,
underviseren må gerne undervise mere end én ad gangen.
- Tidligere skulle der være god tid mellem undervisningstimerne, de som underviser private, må gerne
planlægge det anderledes fremadrettet, men med hensyntagen til andre aktiviteter på klubbens arealer.
- Rita og Hanne underviser typisk ikke på samme tid, derfor vil dage og tidspunkter blive aftalt lidt hen ad
vejen.
- Tirsdag d. 5. maj starter springundervisningen med Laila op igen.
- Undervisningen foregår på klubbens udendørsbaner.
- Man må stadig ikke opholde sig i rytterstuen
- Det er op til den enkelte underviser hvor mange undervisningstimer der tilbydes. Bestyrelsen henstiller
dog til at tilbuddet er ens for alle.
Stalden og ophold på rideskolens arealer:
- Opsadling foregår fortsat i boksen. Dette SKAL overholdes, da denne genåbningsplan er afhængig af dette
punkt.
- Der må kun være én ad gangen i sadelrummene.
- Der må alene opholde sig 10 i hvert stald afsnit. (Når elevskolen starter op, vil der være personale til at
hjælpe eleverne, se afsnittet omkring opstart af elevskolen).
- Vi skal overholde at der er max 10 personer forsamlet på et område på udenoms arealerne. Det betyder
at man gerne må afvikle flere undervisningstimer på samme tid, hvis blot der er afstand. Elevskolen afvikler
deres timer på muslingbanen. Private undervisningstimer i dressur skal derfor afvikles på den nederste
sand bane til højre, hvis det foregår på samme tidspunkt som der er elevskole og spring på springbanen
som er opstillet.
Elevundervisning starter mandag d. 4. maj – og vi glæder os.
Opstart af elevskolen:
- Undervisningen skal foregå på klubbens udendørsbaner, og kan blive aflyst hvis underviseren skønner at
det er for koldt, regner eller blæser for meget.
- Der er ingen adgang til rytterstuen
- Vi henstiller til at eleven bliver sat af på rideskolen. Da vi skal overholde reglerne om 10 personer, foregår,
så vidt det er muligt, undervisningen uden tilskuere. Vi skal nok tage os godt af eleverne. Hvis der er
udfordringer med nogle af de mindste elever, kan forældre tage fat i underviseren INDEN man køre sit barn
til undervisning
- Undervisningen skal foregå på klubbens udendørsbaner, og kan blive aflyst hvis underviseren skønner at
det er for koldt, regner eller blæser for meget.
- Miniputrytter, der vanligt, bliver trukket, kan blive trukket – dette skal dog altid koordineres af
underviseren.
- Du skal selv medbringe hjelm, handsker og evt. pisk (klubben udlåner ikke rideudstyr i denne periode)
- Eleverne skal ikke sadle op og af, det er gjort når de kommer til undervisningen.
- Tøjler og sadler af sprittes mellem hvert rytter.
Har du spørgsmål vedr. overstående, skal disse rettes til dagleder eller bestyrelsen.
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