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RIDESKOLEN GENÅBNER DEN 4. MAJ 2020 
Oprettet den 1. maj 2020 
 

 

Kære ryttere og forældre      
    
Endelig kan vi genåbnes rideskolen, og vi glæder os til at byde jer velkommen igen fra på mandag d. 4. maj.  
 
I mellemtiden vil der være mange nye regler, der skal følges, og vi beder Jer således om at læse 
nedenstående instrukser grundigt inden fremmøde. 
Og er I det mindste i tvivl så spørg endelig når I kommer. 
 

Ny Facebook gruppe – vigtigt du bliver medlem 
Vi har oprettet en ny Facebook gruppe ’VER RIDESKOLE UNDER CORONA’ – hvor 
vi laver opslag løbende omkring eventuelle ændringer og aflysninger der kan 
blive nødvendige grundet regnvejr. 
Klik her for at blive medlem. 

 

Holdplan og undervisning og ekstra hjælp 
• Alle hold gennemføres efter almindelig tidsplan – dog ikke hold H31 og H32 om onsdagen 

o H31 flyttes til kl. 17.30-18.15 - udvides således til 45 min 
o H32 flyttes til kl. 18.15-19.00 - udvides således til 45 min 

• Al undervisningen foregår på den udendørs 20x60 dressurbane, idet al indendørs sportsaktivitet 
forsat er indstillet 

• Alle hold er vi nødsaget til at afkorte, da der skal afsættes tid mellem hvert hold til i behørig afstand 
at kunne bytte heste  

• Vi har i opstartsfasen sat ekstra hjælp på alle begynder og letøvede – dels af sikkerheds- og 
tryghedsårsager, men også fordi alle lige skal ind i rytmen igen. Således er der ekstra hjælp til at 
sikre det hele genåbnes og genstartes i bedst mulig ro og orden 
  

Hvordan foregår op- og afsadling  
Op- og afsadling kommer til at ske på en anden måde end I er vant til. 

• Al ind og udgang til stalden foregår gennem døren ved toiletterne, og ALLE vasker hænder, inden 
de går ind i stalden 

• Hesten/ponyen sadles op enten op i de udendørs striglepladser, i hestens udeboks eller på den 
store dressurbane – I får hjælp til hvor når I ankommer 

• Alt udstyr hentes og sættes ved opsadlingspladsen INDEN hesten hentes, 
så hesten på intet tidspunkt efterlades alene!! 

• Efter endt ridetime, ordner du udstyret og sætter på plads som du plejer 
– ligesom du stiller hesten/ponyen ind i sin boks 

• Vi appellerer til at alle er effektive og så hurtige som mulige med at blive 

færdige – og så det en hurtig møs til hesten og hjem igen 😊 

• Det er ikke længere muligt at låne ridehjelme, da disse er en smittekilde 

• Hvis du har egne strigler, må du rigtig gerne bruge disse, så vi mindsker 
smittekilder 

 

 

 

https://www.vestegnensrideklub.dk/cms/default.aspx
https://www.facebook.com/groups/532485300774523/


  

  
 

Vestegnens Rideklub • Snubbekorsvej 24B • 2630 Taastrup • www.vestegnensrideklub.dk 

Side 2 of 2 
 

Hvad tid skal du komme og hvor møder du op 

• Hold UDEN forudgående ridehold møder i stalden 30 min inden ridning 

• Hold MED forudgående hold møder på udendørsdressurbanen 30 min inden ridning 
 

Sådan passer vi på hinanden 
• Er der det mindste tegn på sygdom, må I desværre ikke komme til ridetime 

• Hold 2 meters afstand til alle, host og nys i ærmet 

• Alle elever skal bære handsker, fx ridehandsker 
 

Hvem må komme til undervisningen 
For at overholde retningslinjerne for udendørsforsamlinger skal følgende overholdes; 

• Begyndere komme med max én hjælper/publikum 

• Letøvede og øvede ryttere komme uden hjælper/publikum 

• Eleverne afleveres og afhentes på parkeringspladsen 
 

Aflysninger kan forekomme ved for dårlige vejrforhold 
Hvis vejret viser sig fra sin værste side vil hold blive aflyst, og erstatningstimer tilbydes ikke. 
Således tager vi forbehold for dårlige vejrforhold. 
Hold dig orienteret på vores nye FB side ’VER RIDESKOLE UNDER CORONA’ om der sker aflysninger.  
 

Vigtigt du overholder retningslinjerne – eller risikerer både klubben og du en bøde 
Det er meget vigtigt, at alle regler og retningslinjer bliver overholdt, da både klubben og du selv kan risikere 
at få en bøde hvis reglerne overskrides – ligesom klubben kan risikere at få frataget muligheden for at holde 
åbent for elevhold. 
 
 
 
Vi ser frem til at byde jer alle velkommen tilbage på holdene…….. 
 
De bedste hilsner  
VERs bestyrelse 
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