
Kære medlemmer 

Nu lukker samfundet mere op og vi er gået i gang med det forberedende arbejdet til 
genstart af elevafdelingen. 
I den forbindelse har vi kontaktet Politiet med henblik på, at få præciseret, hvad vi må og 
hvad vi ikke må. 

Politiet siger, at vi må være forsamlet op til ti personer på samme sted. Der kigges ikke på 
matrikelnummer, men på om der er en forsamling på mere end ti personer tæt på 
hinanden og direkte adspurgt siger Politiet, at det betyder, at der kan være ti personer, 
eksempelvis på dressurbanen og 10 personer på springbanen samtidig. Men ligger 
ridebanerne op ad hinanden, skal vi naturligvis sørge for, at eventuelt tilskuere eller andet 
er adskilt, så der ikke opstår en utilsigtet samling af mere end ti personer på samme sted. 

Pasning og pleje af hesten må ikke ske i tilknytning til en efterfølgende udendørs 
undervisningstime. Det betyder at underviser/staldpersonale skal sørge for at bringe 
hestene ud og ind i stalden i forbindelse med afholdelsen af undervisningstimer 
Politiet siger også, at vi skal bruge håndsprit, gøre fælles redskaber rene efter brug, holde 
afstand og opfordre til, at syge ikke kommer i klubben 
Politiet har ingen problemer med, at der rides i hallerne, bare der ikke er mere end ti 
personer i hallen ad gangen. Dog må der ikke foregå undervisning og holdtræning, idet 
aktiviteterne ikke må have karakter af sports- og fritidsaktiviteter. 

På baggrund af ovenstående har bestyrelsen i Sportsrideklubben besluttet, at vi 
genoptager undervisningen mandag den 18. maj 2020. Vi forventer at starte op med de 
eksisterende hold, som man var på før vi lukkede ned pga. covid-19. 

Bestyrelsen i Sportsrideklubben Thisted håber, at der bliver lempet yderligere, så vi kan 
gennemføre stævner og ridelejr hen over sommeren, så det økonomiske tab kan holdes 
på et minimum  

For at undervisningen kan gennemføres indenfor Politiets retningslinjer, henstilles der til at 
afstanden på 2 meter overholdes og max 10 personer pr. bane. 

Vi opfordrer stadig til, at der ikke kommer flere end nødvendigt i rideklubben samt, at man 
straks tager hjem, når undervisningen er overstået. Man møder op i nyvasket tøj og har 
nyvasket handsker på fra man kommer til man går, evt. ”maxiflex ultimate” handsker 
(havehandsker) som kan købes i Land og Fritid - pris ca. 30 kr. Såfremt man ikke møder 
op med handsker, er der ikke mulighed for at ride. Medbring gerne egen ridehjelm, og 
såfremt du ikke har mulighed for dette, har klubben hjelme som kan benyttes (underviser 
varetager at spritte hjelme af mellem hver lektion af undervisning) 

  



Hermed følgende retningslinjer for elevskolen: 

• Alt undervisning foregår udenfor. 

• Alle ponyer og heste som skal bruges til undervisning, kan hentes udenfor stalden 
imellem lille og stor ridehal hvor pony/hest er opsadlet. 

• Så ingen adgang til staldene - Kun hjælpere og undervisere har adgang til stalden. 

• Alle ryttere, undervisere, hjælpere skal bære handsker. 

• Rideskolens ridehjelme vil stå i baljer indenfor døren til vaskepladsen. En til de 
rene og en til brugte (de rengøres med sprit efter brug) 

• Alle undervisere skal have tilmelding fra eleverne til hver undervisningstime, så vi 
ikke sadler pony/heste op som ikke skal bruges. 

• At ridetimerne er på 30 min her i starten, timerne vil stadig ligge i de tidsrum som 
de plejer. (Eks. 16.00-17.00) Man møder 5 min før undervisning og tager straks 
hjem når pony/ hesten er afleveret til hjælper/ underviser. 

• Underviserne inddeler holdene så det passer med ryttere og hjælpere så der max 
er 10 personer. 

• Underviserne har ret til at aflyse alt undervisning, hvis vejret er meget dårligt. 

• Der opfordres til at forældre/ pårørende til rytteren, skal blive i bilen eller kører en 
tur imens børnene rider for at undgå flere end 10 personer. 

Kontaktoplysninger til underviser er følgende: 

Frederikke og Isabella 6052 7314 

Pia 2533 7633 

Susanne 2179 4463 

Christina 2129 2372 

  

Der skal tilmeldes over sms eller Messenger - ingen 
opkald tak. 

  



Endelig minder vi om, at elevhestene har været på en lang og måske velfortjent 
forårsferie. Det betyder også, at undervisningen i starten bliver tilpasset hestenes 
ferieform, så vi ikke får uhensigtsmæssige skader. 

Vi glæder os til at se jer alle. På glædeligt gensyn. 

 
Bestyrelsen Sportsrideklubben Thisted 

 


