
 

 
 

 

VELKOMMEN TILBAGE TIL RIDEKLUBBEN VEJLEFJORD   

 

 

Så er det på mandag d. 11. maj 2020, at undervisningen starter igen – og vi glæder os.  

 

Det bliver dog ikke helt, som det plejer, da det er vigtigt, at vi overholder de retningslinjer, som er 

udstukket af myndighederne. Det er derfor meget vigtigt, at du læser hele dette skriv, inden du kommer 

til undervisningen.   

 

Starttidspunktet for din undervisning er, som den var før Corona. Dog skal du forvente, at du kommer 

til at ride i lidt kortere tid, så vi sikrer, at vi overholder reglerne.  

 

Du kan ikke være sikker på, at du får den hest/pony, som du plejer at ride på.  

 

Undervisningen kommer til at foregå på klubbens udendørsbane ved siden af ridehuset. Derfor kan vi 

desværre blive nødt til at aflyse, hvis underviseren skønner, at det er for koldt, regner eller blæser for 

meget. Dette af hensyn til hestene og af hensyn til din sikkerhed.    

 

Da vi skal overholde reglerne om, at der kun må være 10 personer samlet ad gangen, så bedes du kun 

have en voksen med, hvis det er nødvendigt. Husk at de 10 personer er inkl. underviseren.  

 

Forældre er velkomne til at vente i bilen på gårdspladsen, mens der er undervisning. 

  

Når undervisning/afsadling er slut, skal du forlade rideskolens området med det samme, så der er plads 

til, at næste hold elever kan komme til.  

 

HUSK det er meget vigtigt, at du melder afbud til din underviser i god tid, hvis du ikke kommer.  

 

 

Retningslinjerne betyder i praksis også:     
 

 Du må først komme til rideskolen 20 min. før, din ridetime starter. 

 

 Indgangen til stalden sker via den blå dør ved rytterstuen. Her finder du også spritten.  

 

 Du skal starte med at spritte dine hænder af, når du kommer til rideskolen. Herefter skal du tage 

dine nyvaskede handsker på - og beholde dem på, indtil du forlader rideskolen.   

 

 Spørg din underviser, om du skal sadle din hest op. Hvis ikke, så bliver du nødt til at vente uden 

for rideskolens område, til din ridetime starter. Hvis I har bil med, så må du gerne være i bilen.  

 

 Husk at holde 2 meters afstand til underviseren og de øvrige på rideskolen. 

 

 Du skal selv medbringe hjelm, handsker og evt. pisk, da du ikke kan låne af RVF eller andre.  

 

 Du må kun være i den del af stalden, hvor elevhestene står.  

 

 Du må kun være i stalden, hvis du skal sadle din hest/pony op eller af. 

 



 

 Op- og afsadling foregår i boksen. 

 

 Der må max. være 1 person i sadelrummet ad gangen. 

 

 Hver pony har sine egne strigler, som skal bruges. Derfor må dine egne strigler ikke benyttes. 

 

 Du skal spritte striglerne af efter brug. 

 

 Tøjler, saddel og stigbøjler skal sprittes af mellem hver rytter. Den, som er færdig med ride, har 

ansvaret for, at det sker.  

 

 Der er ingen adgang til rytterstuen, og toiletterne må ikke benyttes. 

 

 Har du symptomer på COVID-19, skal du blive hjemme.  

 

 

Vi ved, der er mange regler at holde styr på. Vi har derfor også lavet en video, som fortæller, hvordan 

det hele kommer til at foregå. Videoen viser også, hvordan du sadler en hest op. Sørg for, at du og evt. 

dine forældre har set videoen inden din undervisning. Linket til videoen kan I se på Rideklubben 

Vejlefjords hjemmeside og vores Facebook side.  

 

Husk at underviseren ikke kan hjælpe dig med at tilpasse stigbøjler, spænde gjord m.v., så dette skal du 

selv have styr på. Her kan videoen også hjælpe dig.  

 

Vi glæder os alle til at byde dig velkommen tilbage til Rideklubben Vejlefjord – du har været savnet.  

 

Har du uddybende spørgsmål omkring undervisningen eller lign., kan du kontakte Maria Andersen tlf. 

28 29 84 02, Helle Bröchner tlf. 20 63 65 81 eller Anja Petersen tlf. 22 41 89 28.    

 


