Kære elever og forældre,
Efter næsten 7 uger uden elevundervisning i klubben åbner vi nu igen. Nærmere bestemt mandag d. 4. maj
– og vi glæder os. Men for at dette kan lade sig gøre skal vi overholde de retningslinjer som er udstukket af
myndighederne. Vi er i en ekstraordinær situation, hvilket kræver ekstraordinære retningslinjer. Det
betyder i praksis:
Retningslinjer i forbindelse med færdsel på Morsø Rideskole
- 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 skal overholde at der er max 10 personer i forbindelse med hver aktivitet, derfor kan man opleve at der
på samme tid kan være aktivitet på andre baner.
- Der er ingen adgang til rytterstuen.
- Eleverne vil ikke få adgang til staldene.
- Vi henstiller til at eleven bliver sat af på rideskolen. Da vi skal overholde reglerne om 10 personer, foregår
undervisningen, så vidt det er muligt, uden tilskuere. Vi skal nok tage os godt af eleverne. Hvis der er
udfordringer med nogle af de mindste elever, skal I som forældre tage fat i underviseren INDEN man køre
sit barn til undervisning.
- Eleverne må først afleveres umiddelbart inden undervisningen start og afhentes umiddelbart efter
undervisningen er slut.
For at sikre at aflevering og afhentning foregår roligt, se vedhæftede PDF.
Retningslinjer i forbindelse med undervisningen på Morsø Rideskole
- 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.
Da elevhestene har holdt ”ferie” i 7 uger, som følge af nedlukningen af elevskolen, vil der forekomme
ændringer i hvilke heste man kan komme til at ride på. Dette er af hensyn til hestene og for at sikre at i,
vores elever, får den bedst mulige oplevelser af at være tilbage på hesteryg.
Er man forhindret i at deltage i undervisningen så er det vigtigt at give underviseren besked, så man ikke får
sadlet heste op unødigt. eller har spørgsmål omkring undervisningen,
Har man uddybende spørgsmål omkring undervisningen eller lign. kan man kontakte Malene tlf. nr. 61 74
14 95 – Anja tlf. nr. 27 85 29 89
Den digitale undervisning
Vi er meget stolte af den digitale undervisning som vi håber at I har haft glæde af. Formålet med materialet
kom som et forsøg på, at kompenserer for den manglende undervisning. Vi synes det var synd at I ikke
kunne komme til ridning. Anja havde gået og tænkt over et sådan projekt et stykke tid, og så kom
muligheden. Der er en masse viden omkring emner som vi ikke kommer omkring i hverdagen, da mange
måske bare kommer ned og ride, og egentlig ikke har så meget med hesten eller dens udstyr at gøre. Der er
rigtig meget god viden som vi håber I har haft glæde af, og måske kan I bruge det nu hvor elevskolen åbner
op igen.

Rytterlejr.
På nuværende tidspunkt plejer vi at forberede rytterlejr, og vi håber at vi får lov til at afholde dem som vi
plejer, den første uge af sommerferien. Men her afventer vi igen, grundet situationen omkring Corona, så vi
håber at I, igen afventer tålmodigt. Vi gør alt der står i vores magt for at tilbyde dette, da vi ved mange af
vores elever glæder sig til og ser frem til rytterlejeren.
Vi glæder os til at trække i arbejdstøjet igen og ikke mindst til at byde alle vores skønne elever velkommen
tilbage

