Seyla Rideklub's bestyrelse og Krestenstrupgård har på baggrund af
de offentlige tiltag mod spredning af coronavirus og Dansk
Islandshesteforenings anbefalinger følgende anvisninger på brug af
rideklubben:
Max 10 personer
Af hensyn til overholdelse af forsamlingsforbuddet begrænses de besøgende i klubben til
personer med opgaver med hestene.
Vi står sammen - ved at være hver for sig.
Fremmødet koordineres digitalt i et fælles planlægningsskema på FB heste/partsejer på
Krestenstrupgård Ridecenter. Det skal bruges af alle for at sikre at der ikke kommer for mange
i klubben på én gang. Er børn ifølge med voksne skrives begge på.

Holdundervisning
Som konsekvens af forsamlingsforbuddet er al holdundervisning aflyst. Både i rideskolen og for
privat-ryttere.

Individuel rideundervisning
Individuel undervisning tillades i begrænset omfang af hensyn til hestens velfærd.
Det forudsætter, at forsamlingsforbuddet på max 10 personer stadig kan overholdes.
Tilmelding i meningsmåling på FB. ”Undervisning på Krestenstrupgård”.
Der henstilles til at alle der ikke skal modtage undervisning, så vidt muligt kommer uden for de
tider, hvor der undervises på banen.

Brug af ridehallen
Ridehallen er lukket for alle aktiviteter. Ridning på ovalbane ,en tur i skoven, eller ”hygge med
hesten” planlægges ligeledes på FB : Meningsmåling på Heste/partsejer på Kretenstrupgård
Ridecenter.

Færdsel i stalden.
Når du skal have undervisning, må der ikke sadles op i stalden. Du skal sørge for, at overholde
tidspunkter og forlade området straks efter endt undervisning.

Stævner og arrangementer
Ingen arrangementer bliver afholdt.

Socialt samvær generelt
For at vi passer på hinanden opfordres til at efterleve myndighedernes generelle anbefalinger
om at nedbringe antallet og varigheden af sociale kontakter samt holde behørig afstand.
Brug derfor mindst mulig tid på rideskolen, der lige nu ikke er til ophold, forsamlinger eller
hygge. Rytterstuen er derfor lukket.

Samfundssind – vi betaler alle en pris
Den igangværende epidemi har en pris for alle. I stort og småt.
Desværre forsvinder ingen af vores udgifter til heste og faciliteter med aflysningen af
holdundervisningen.

Vivil derfor bede jer alle om solidarisk at bakke op om Krestenstrupgård og Seyla ved at betale
for jeres undervisning trods nedlukningen.
Krestenstrupgård er i gang med at undersøge om vi opfylder kriterierne for de forskellige
hjælpepakker.

Hygiejne og sygdom
Ingen må komme syge til rideklubben. Få i stedet hjælp til at passe din hest.
Overhold myndighedernes anbefalinger til forebyggelse af smitte:
 Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder
 Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt
 Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og her
 Hold afstand - bed andre tage hensyn - bliv hjemme hvis du har symptomer på corona-virus

Læs evt. mere om ny coronavirus COVID-19HER

