
COVID 19 RETNINGSLINJER FOR RIDEUNDERVISNING 

For at forhindre smittespredning af Coronavirus, så har det stor betydning, at vi passer godt på os 

selv og hinanden, derfor skal Sundhedsmyndighedernes anbefalinger overholdes.  

Det betyder, at følgende retningslinjer er gældende: 

Børn og unge op til 18 år 

 Pr. 21. april er det igen tilladt for børn og unge op til 18 år at ride i ridehallen, der er ikke 

krav om Cornapas for børn og unge. 

 Det er heller ikke et krav om Coronapas for undervisere og nødvendige hjælpere/trækkere. 

 Der er ikke krav om fremvisning af Coronapas for forældre, der hjælper med klargøring af 

hestene i stalden og efterfølgende overværer undervisningen.  

Krav om Coronatest for voksne fra 18 år ved undervisning i ridehallen 

 Pr. 6. maj er det tilladt for voksne fra 18 år at ride i ridehallen mod fremvisning af gyldig 

Coronapas, hvilket er et krav for at få adgang til ridehallen. Hvis ikke der kan fremvises 

gyldig Coronapas kan man ikke deltage i undervisningen i ridehallen(negativ testsvar fra 

PCR-test eller lyntest, der gælder i 72 timer.) 

 Fremvisningen skal ske til underviseren der har ansvaret for at checke deltagerne.   

 BEMÆRK: Vi satser på, at voksenholdenes rideundervisning i videst mulig omfang skal 

foregå udendørs. Kun i tilfælde af dårligt vejr, rides der indendørs i ridehallen.   

 Hold derfor øje med vejrudsigten og husk Coronapas, hvis underviseren giver besked om, 

at undervisningen vil foregå indendørs i ridehallen.    

Forsamlingsloftet for alle børn og voksne i ridehallen er følgende: 
 

 25 personer frem til 21. maj 

 50 personer frem til 11.juni 

 100 personer frem til 1. august  

Undervisere, nødvendige hjælpere og ledsagende forældre er omfattet og tæller med. 

 Forsamlingsloftet er hævet for udendørs rideundervisning 

 

 75 personer frem til 21. maj 

 100 personer frem til 11. juni 

 Fra 21. juni er der ingen begrænsning  

Forsamlingsloftet omfatter alle personer, der tager aktivt del i aktiviteten, dvs. ryttere, 

undervisere og nødvendige hjælpere. Forældre og andre tilskuere er omfattet og tæller med   



 

 

Krav om mundbind indendørs  

 Krav om at bære mundbind eller visir gælder børn over 12 år – mundbind skal dog ikke 

bæres af ryttere under undervisningen. 

 Krav om mundbind gælder for undervisere, nødvendige hjælpere og forældre, der befinder 

sig i ridehallen.   

 Men krav om at bære mundbind eller visir gælder nu også i stalden ved klargøring af 

hesten.  Det omfatter alle elever over 12 år, forældre, undervisere, hjælpere og andre 

voksne, der hjælper med klargøring af hestene.  

 Elever og forældre bedes fortsat om at møde op 1/2 time før undervisningens start for at 

klargøre ponyen eller hesten.  

 Kropskontakt skal undgås, derfor skal elever og forældre holde en afstand på 2 meter til 

andre personer både i stald, ridehal og ved den udendørs dressurbane.  

Krav til ekstraordinær god hygiejne er fortsat gældende 

Det betyder, at  

 Elever og forældre skal benytte handsker ved klargøring af hestene i stalden og eleverne 

skal bære hansker under rideundervisningen. Samtidig henstiller vi til at eleven møder i 

rent tøj til undervisningen    

 Eleverne bedes medbringe egen ridehjelm   

 Forældre/elever, der benytter Hals Rideklubs ridehjelme og sikkerhedsveste, skal afspritte 

disse efter brug. Der står håndsæbe og sprit i stalden og i ridehallen.   

 Cafeteriet og toiletterne er forsat lukkede og må ikke benyttes, da vi ikke kan imødekomme 

kravet om ekstraordinær rengøring flere gange dagligt.  

 Er man syg eller har det mindste sygdomstegn, som feber, hoste, muskelømhed, så skal 

man blive hjemme  

 Vi opfordrer til at alle overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger; hold afstand, 

vask hænder tit, host og nys i ærmet.   

Vi synes, det er en rigtig træls situation, men lad os holde humøret højt og få det bedste ud 

af det sammen.  

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i Hals Rideklub 


