
 VIGTIG INFORMATION ANG. CORONA VIRUS – Opdateres løbende 

Gældende fra 06. maj 2021 

 

Herning Rideskole (HER)  tager selvfølgelig de, til enhver tid, gældende restriktioner til efterretning. Lige nu er samfundet 

så småt i gang med at genåbne - derfor er der en masse regler/anvisninger der gradvist ændres. 

 

Generelt   

 Man skal benytte mundbind indendørs, m.m man er under 12, har astma eller lign. 

 Hold afstand til andre, undgå kram m.m. 

 Har man symptomer skal man IKKE komme på HER, før man er testet negativ. 

 Er man testet positiv kan man under ingen omstændigheder komme på HER inden man er ude af sin 

isolation. 

Restriktionerne gælder ikke for personalet, da de er på deres arbejdsplads. De gælder heller ikke for ryttere/undervisere 

der i gang med at udføre deres sport. 

Det er ganske simple retningslinjer som er utroligt nemme at overholde. 

Bestyrelsen har ingen intentioner om at være Corona politi - men hvis vi ikke vil overholde de få, og enkle, regler så kan 

man ikke have sin gang på HER. Vi forbeholder os derfor retten til at tage dialogen med den enkelte omkring dette. 

 

Forsamlingsforbud 

Som det ser ud lige nu, så ophæves forsamlingsforbuddet gradvist - efter flg. skabelon 

 Fra 06. maj - 25 personer indendørs / 75 udendørs 

 Fra 21. maj - 50 personer indendørs / 100 udendørs 

 Fra 11. juni - 100 personer indendørs / afskaffes udendørs 

Fra 6. maj følger idrættens forsamlingsforbud (indendørs og udendørs) de generelle forsamlingsforbud. 

 

 

Dette betyder, for Herning Rideklub: 

 

Vi har lagt ekstremt mange frivillige timer i at styre HER igennem Coronaen. Vi kan se lyset, og vi står på tærsklen til at 

afholde stævner. Disse stævner er af helt afgørende betydning for driften fremadrettet. 

Det værste scenarie er, at vi får flere smittede blandt medlemmer / opstaldere således vi må lukke ned (eller bliver lukket 

ned) - Det vil ganske enkelt have svært overskuelige konsekvenser 

 

Vi vil bede alle om at tage de få, og enkle, retningslinjer alvorligt. Vi skal jo blot tage mundbindet på og holde afstanden. 

Det giver ingen garanti, men det er det vi kan gøre - sammen, og i respekt for hinanden. 

 

Tag dialogen sammen, i familien og med de unge mennesker - det er vigtigt at vi kan forblive en åben rideskole! 

Tak til jer alle for støtte og velvilje! 

 

Spørgsmål kan rettes til Kristina, eller Bestyrelsen.  


