Hej alla ryttare och ryttar-föräldrar på Skalmsta!
Det är underbart att vi på Skalmsta, tillsammans med resten av Sverige, börjar släppa på de
restriktioner som pandemin haft med sig under de senaste ca 18 månaderna. Stort tack för alla
de uppoffringar som vi behövt göra under den här tiden tillsammans!
Som de flesta känner till försvinner de flesta allmänna restriktionerna i Sverige idag. Det betyder
förstås också att tidigare regler på Skalmsta kring antal personer i allmänna utrymmen
(sadelkammare, caféet, osv.) också tas bort.
Även läktaren ser vi fram emot att öppna, men vi behöver göra det med försiktighet eftersom
våra hästar vant sig vid tomma läktare under lång tid. Vi ber er därför att samarbeta kring
följande upplägg:
•
Vi använder inte den nedersta raden på läktaren (närmast sargen) - vi varken står eller
sitter där.
•
När lektionen börjar sätter man sig på läktaren och då den avslutas går vi ut (inget spring
under lektionen och vi sitter på läktaren).
•
Vi var märkt ut sittplatser (en person per plats) på läktaren för att underlätta att hålla
avstånd även framöver.
•
Vi äter och dricker inte på läktaren eftersom det ökar risken för prassel och att något
tappas som skrämmer hästarna. (I cafét är man självklart välkommen att äta!)
•
Endast en medföljare per ryttare får befinna sig på läktaren och endast under den gruppen
som man är medföljare till (ryttare och medföljare för lektionerna före/efter väntar utanför).
•
Om ridläraren uppfattar att de här uppmaningarna inte följs eller att hästarna blir rädda
kommer vi att tömma läktaren för att ge lugn. Under vissa perioder då hästarna är mer
ljudkänsliga/pigga kan även läktaren behöva stängas för elevernas skull.
Generellt för vistelse på läktaren vill vi passa på att påminna om att man rör sig försiktigt, är tyst,
stänger dörren försiktigt, har telefonen på tyst läge, inte använder domarbåset, inte räcker
utrustning över sargen, osv. Hundar får inte vistas på läktaren. Självklart accepterar inte
ridklubben att föräldrar eller andra instruerar eller kommenterar varken sina egna barn, andras
barn eller våra fantastiska ridlärare från läktaren. Det här förstår vi är självklarheter - men vi vill
ändå påminna om det. Lika självklart är förstås att man inte kommer till stallet med
sjukdomssymptom och att man fortsätter följa Folkhälsomyndighetens generella riktlinjer kring
t.ex. god handhygien.
Vi är så glada över att pandemin går in i en ny fas, att vi kan öppna upp igen och vi är så
tacksamma för det goda samarbetet under den här perioden!
Till alla er som red dressyren i KM i söndags - snyggt ridet! Den 31/10 fortsätter
klubbmästerskapet med hoppningen.
Tack på förhand för gott samarbete!
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