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     Opdateret d. 29/10 2020      

 

Kære alle brugere af og ryttere på TRK 

 

I forhold til Covid-19 restriktioner vil disse regler være gældende på TRK fra 

dags dato. 

 

Forsamlingsforbud: 

Som udgangspunkt er der forbud mod at forsamles flere end 10 personer på samme sted samtidig. Dog 

tolkes det i praksis af politiet således, at man godt kan zoneopdele rideskolen, således at der må være 10 

personer i hver zone. Kravet hertil er at disse grupper ikke forsamler sig og interagerer med hinanden. 

Rideskolen vil derfor fra dags dato være inddelt i zoner. Det er meget vigtigt at disse zoner overholdes.  

 

Der er dog en undtagelse til forsamlingsforbuddet. Hvis rytterne er til og med 21 år, gælder 

forsamlingsforbuddet på 50 personer for aktiviteten, og her tæller underviseren, hjælpere og forældre, der 

er med som de unges hjælpere, naturligvis med i det samlede antal. MEN er der bare een rytter over 21 år, 

er forsamlingsforbuddet for aktiviteten 10 personer. Forældre som opholder sig i hallen i forbindelse med 

aktiviteten, SKAL sidde ned på de opstillede stole med minimum 1 meters afstand med ansigtet rettet mod 

aktiviteten. 

 

OBS: I weekenden er der et forsamlingsforbud på 10 personer i hver zone, uanset alder! 

 

Dette er foreløbigt gældende til og med 22. November 2020. 

 

Mundbind 

Fra dags dato skal alle personer over 12 år bære mundbind på indendørs TRK faciliteter, dvs. alt med tag på. 

Vi opfordrer til at mundbind beholdes på selvom man er siddende tilskuere.  

 

Kravet gælder ikke for ryttere, mens de rider, eller for trænerne, og hjælpere mens der undervises. 

Udendørs er der fortsat intet krav om mundbind. 

 

Dette er foreløbigt gældende til og med 2. Januar 2021. 

 

Zoner 

Fra dags dato vil TRK være opdelt i zoner.  

For indendørs faciliteter vil der være nedenstående 5 zoner: 

1: lille ridehal 

2: stor ridehal 

3: rytterstuen 

4: lille stald 

5: store stald 

 

Haller er fra dags dato opdelt i 2 zoner markeret med bånd. Dette skal respekteres! Båndet må på intet 

tidspunkt krydses. Hverken fysisk eller mundtligt. 

Indgang til lille hal foregår via døren under halvtaget samt hallens porte. 

Indgang til stor hal foregår via døren ud til trailerparkeringspladsen, samt porten i hallen.  
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OBS: For zonen i rytterstuen og staldene gælder der altid et 

forsamlingsforbud på 10 personer.  

 

For udendørs faciliteter gælder det at man på intet tidspunkt må forsamle 

sig i grupper af mere end 10 personer. 

 

Generelt 

De der skal ride undervisning på TRK´s heste/ponyer bedes komme max 20 minutter før og køre igen 20 

minutter efter endt undervisning. 

 

Udefrakommende ryttere med egne heste/ponyer skal sadle op udenfor, og må varme op/skridte af 15 min 

inden og efter undervisning. 

 

Vi opfordrer stadig til at forældre til børn der rider undervisning på TRK sætter deres børn af, hvis børnene 

kan klare sig uden en voksen. I tilfælde af at rytteren har brug for 1 voksen hjælper, gælder reglerne som 

skrevet under afsnittet omkring forsamlingsforbuddet. Dog gælder reglen at det er max 1 hjælper, ingen 

søskende.  

 

De børn der passer heste/ponyer på TRK skal forsat være under opsyn i weekenderne. Aftaler imellem 

forældrene vil være fint, så 1 voksen kan have opsyn med flere passere.  

 

I weekenden skal der tages hensyn til fodervagter. Så kom ikke i stalden når fodervagten er igang. 

 

Der vil ikke blive bestilling af tider i weekenden, men forsamlingsforbuddet SKAL overholdes. Såfremt dette 

ikke overholdes, vil vi være nødsaget til at indføre bestilling af tider af to timers varighed.   

 

Ryttere udefra med halkort og opstaldere som er over 21 år, skal kigge halplanen nøje igennem, for at 

forsamlingsforbuddet overholdes. 

 

Tænk dig om, husk at holde afstand og bliv hjemme hvis du er syg eller har symptomer på sygdom. 

 

Hjælp TRK med at overholde de nye restriktioner, så vi ikke bliver nødsaget til at stramme yderligere. 

  

TAK, Bolette Frandsen  

 

PS: det er meget vigtigt for mig at sige, at vi som bestyrelse er meget bekymrede. Vi må endelig ikke 

komme derhen, hvor vi skal lukke ned for TRK igen, det rammer vores økonomi så hårdt.  

Så lad os stå sammen, hjælp hinanden og vær ikke mere på TRK end højest nødvendigt.  

 

Altså kort fortalt: rid og skrid         


