
Kære Medlem, Elev og Opstalder på Herning Rideklub 

Vi skriver til dig for at informere om den alvorlige situation vi står i! 

Det danske samfund er ramt af Corona smitte, og som alle ved har det voldsomme indvirkninger på vores samfund – 

således OGSÅ på Herning Rideklub! 

Den økonomiske situation 

En af de vigtigste indtægtskilder i Herning Rideklub er ridefysioterapien – denne er desværre, med ét slag, blevet 

lukket ned! Med den nuværende situation ved vi ikke, hvornår der åbnes op for denne igen. 

Dette, sammenholdt med aflysningen af forrige weekends ECCO Stævne betyder, at Herning Rideklub de næste 

måneder er voldsomt presset rent likviditetsmæssigt. 

Bestyrelsen og den daglige ledelse arbejder på flere fronter ift. at kunne afhjælpe denne situation – men vi må også 

erkende, at vi behøver din hjælp. 

Derfor er vi også nødt til at fakturere alle som normalt for april måned – også selv om der ikke er elevundervisning i 

øjeblikket og at vi ikke ved, hvornår der igen kan åbnes for undervisning. 

Vi vil forsøge at råde en smule bod på dette, senere på året – men vi kan desværre ikke love at undervisningen 

kompenseres en-til-en. 

Vi håber på alles forståelse herfor, og beder jer derfor om at betale regningen for april måned. 

 

Støt din klub! 

Hele samfundet er ramt af situationen – og vi beder derfor også om DIN hjælp. Har du på nogen måde mulighed for at 

støtte Herning Rideklub økonomisk så hører vi gerne fra dig – Donationer kan indbetales på 

Reg. 7620 konto 1041522 

 

Du kan også støtte klubben ved at købe et gavekort/tilgodebevis – disse kan bruges til  

 Startgebyrer på interne stævner 

 Enetimer hos vores undervisere 

 Betaling af sensommerens elevridelejr 

Køber du et gavekort på 1000 dkk vil du herefter have 1200 dkk til gode – køber du et til 2000 dkk vil du have 2400 til 

gode og så fremdeles. 

Gavekortene købes ved at sende en mail til Kasserer Tina Høegh Heltoft på tinahandersen@hotmail.com. Oplys 

beløbet du ønsker gavekortet skal lyde på. 

Situationen omkring Corona smitte 

Der er opstillet nogle retningslinjer, bl.a. omkring turnusordninger i stalden, turnusordninger for partsryttere samt for 

antal ryttere i stald og på ridebaner. Alt er lavet i overensstemmelse med sundhedsmyndighederne samt anbefalinger 

fra Dansk Rideforbund. 

Vi skal indtrængende bede om, at ALLE overholder disse retningslinjer og at både partsryttere og privatrytter 

overholder tiderne!  

Dette er ganske enkelt et krav for at vores Rideklub kan fungere og vi kan passe vores heste! 

Situationen omkring sygdom i elevstalden 

Vi har desværre gennem længere tid haft sygdom i vores elevstald – dette har betydet af nogle heste har stået med 

feber. Dette er inddæmmet til at være i den ene stald og derfor er der nogle retningslinjer som må og skal overholdes: 

 INGEN, undtagen Herning Rideklubs personale, må besøge begge stalde 

 Opstaldere må KUN besøge den stald hvor man har sin hest opstaldet 

 Partsryttere må IKKE besøge Stævnestalden 

 Ryttere/heste fra forskellige stalde må IKKE skridte tur sammen 

 Man må KUN røre ved sin egen hest/part – dette gælder såvel ude som inde! 

Det er af helt afgørende betydning at dette overholdes, og at vi alle minder hinanden om dette! 

Vi er i en vanskelig situation som vi skal løse ved at stå sammen – uden at stå for tæt!  

Den daglige ledelse og bestyrelsen lover at gøre alt hvad vi kan – således vi kan bevare en velfungerende elevskole! 

Men vi behøver alles hjælp og opbakning – Har i spørgsmål til ovenstående er i velkomne til at kontakte os 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Herning Rideklub 

mailto:tinahandersen@hotmail.com

