NY INFO! covid-19
24 november 2020
Hej!
På grund av restriktionerna som börjar gälla från idag den 24/11 om max 8 personer får
samlas så ändrar vi en del i ridskoleverksamheten.
Från och med idag tisdag så kommer vi att:
-

-

-

Ha publikförbud
Inga medhjälpare med inne i stallet
Första gruppen kl. 16:00 måndag-onsdag och 17:10 gruppen torsdag gör i ordning
sina hästar som vanligt med hjälp av ridlärare och stallvärd. (Inga föräldrar el.
sällskap)
Alla andra kommer att få sin häst sadlad och klar inför lektionen.
Ridlärare tillsammans med stallvärdar fixar hästarna och stallet.
Sista gruppen kollar vatten till hästarna i boxarna och hänger in hästens utrustning i
sadelkammaren igen.
Kom i tid till er lektion, ni behöver inte komma tidigare (undantag för första
grupperna som fixar sina hästar själva)
Teori kan komma att vara utomhus/ridhuset så ha på varma rejäla kläder även till
teori.
Invänta er ridlärare utanför stalldörren. Med minst 2 meters avstånd.
Alltid ingång i ”vanliga” stalldörren, alltid utgång genom någon av dörrarna i stallet.
Det kan bli små förändringar i ridtiderna, vi kanske får sluta någon minut
tidigare/börja lite senare med nästa grupp, så att vi hinner ta in hästarna och sätta
fast dom i boxarna och gå ut ur stallet innan nästa grupp kommer in i stallet.
Hoppas ni har förståelse för det så att vi kan få fortsätta ha ridlektioner.
Ha tålamod, vi gör så gott vi kan för att allt ska flyta på så bra som möjligt
När ni ridit er lektion så sätter ni fast hästen i boxen med grimman över tränset.
Var i tid och hämta barnen efter ridlektionen, vänta på dom i bilen på parkeringen.
Vi önskar att ni lämnar ett mobil nummer till ridskolan, skicka ett sms till oss med ert
namn / eller namn på erat barn som rider, så vi kan lägga in ert nummer om vi
ridlärare behöver nå er under lektionstiden. Skicka till: 073-0289026
Om vi alla hjälps åt med detta kommer vi klara det galant!
Om ni har några frågor kring detta skicka dom till vår mejl:
info@angeridklubb.se
Tack!
// ÅRK

