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Information till ridskoleelever på Smedstad Ridsportcenter
angående Coronaviruset
På grund av de nya lokala smittskyddsrestriktionerna kommer vi från och med
nu att pausa all ridskoleverksamhet för elever födda 2004 och tidigare. Det
betyder, för er som det berör, att era ridlektioner kommer att avbokas och ni får
inte heller vistas i stallet eller på läktaren under den här perioden.
För elever födda 2005 och senare kommer ridskoleverksamheten att fortgå som
tidigare men med skärpta restriktioner enligt nedan:
• Kom i tid till din lektion så du hinner göra iordning din häst, men inte
tidigare än 25 min före lektionens start. Om din häst går lektionen före,
vänta om möjligt utomhus tills lektionen börjar.
• Åk hem direkt efter din lektion, eller direkt efter att du gjort iordning din
häst om den inte går lektionen efter dig.
• Max en medhjälpare per elev får följa med till stallet, ridhuset och
läktaren och endast till de elever som behöver hjälp med att
iordningställa och/eller leda hästen i nivå A-C.
• Från nivå D får inga medhjälpare följa med till stallet, ridhuset och
läktaren. Vi kommer stötta upp med stallvärd/personal i stallet för hjälp
till de elever som behöver stöttning.
• Om du kan, byt om hemma före och efter ridningen.
• Tänk på att hålla avstånd 1,5-2 m till varandra och undvik trängsel i tex
sadelkammare och skötselplatser.
• Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte komma till ridskolan
alls, utan stanna hemma enligt gällande restriktioner.
De ridlektioner som både har elever födda 2004 och tidigare och elever födda
2005 och senare kommer vid behov att slås ihop med andra grupper. Vi
återkommer direkt via mejl till berörda elever om detta.
Vi hoppas på er förståelse för dessa restriktioner så att vi kan fortsätta hålla
igång ridskoleverksamheten för elever födda 2005 och senare och så snart som
möjligt återuppta verksamheten för alla.
Frågorna är många och vi förstår att ni vill ha svar så fort som möjligt på tex.
hur länge vi kommer behöva ha stängt, hur vi gör med ev. igenridning av
missade ridlektioner, etc. Vi jobbar oavbrutet med detta och kommer ut med
information löpande så fort vi har svar att ge er.
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Vi följer kontinuerligt kommunens och myndigheternas beslut och Svenska
Ridsportförbundets rekommendationer och utesluter inte att fler förändringar
kommer behöva göras längre fram.
Hälsningar
/Styrelsen för Linköpings Fältrittklubb, Haga Stall & Omsorg, genom Josefine
Linder, Ridskolechef

