Danmark er ved at åbne lidt op igen, og det er VK også.
Bestyrelsen i VK har drøftet, hvordan vi kan igangsætte planlagte aktiviteter. Vi har valgt at tage udgangspunkt i
Dansk Rideforbunds fortolkning af forbuddet omkring forsamlinger. Desuden har vi kontaktet Nordjyllands Politi og
fået vejledning.
Vi har på den baggrund følgende anbefalinger til alle deltager og planlæggere af arrangementer i VK regi:
 overordnet set skal alle være med til at minimere smitterisikoen mest muligt. Alle sørger for at holde behørig
afstand på én meter for at nedbringe antallet af sociale kontakter. Giv ikke hånd. Alle sikrer en god hygiejne
(medbring eget materiel og rengøringsprodukter eksempelvis sprit, vådservietter, spand til egen hest).
 alle motionering/hyggeture og træninger i VK regi eller på Kørecentret er at betragte som færdsel på
offentligt areal og her gælder de udmeldte anvisninger på forsamlingsforbud, aktuelt på 10 personer. Det
betyder, at selv om man kommer hele familien, så må man ikke være mere end 10 personer i en gruppe eller
på en hestevogn.
 undgå opstaldning i VK stald, så hold din hest i traileren. VK anviser flere parkeringspladser, idet der aktuelt
kun må være 5 biler med trailer/10 personer i en gruppe på parkeringspladsen. Husk én meters afstand til
personer.
 undgå brug af VK kuskestue og toiletter. Der er ingen rengøring her.
 alle deltagere medbringer egen forplejning på ture/ved stævner
 ved arrangementer uden for Kørecentret skal der undgås fælles samling, eksempelvis fælles aflæsnings
område (max 5 køretøjer), fælles kaffe og fælles frokost. Max 10 personer på samme sted ved
pauser/fraspænding- husk en meters afstand
 undgå at medtage ”fremmede” passagerer med på turene – og max 10 personer på vognen. På vognen skal
der også være én meters afstand mellem personerne, dog kan ægtefælle eller medlem fra samme husstand
vælge at sidde tættere, eksempelvis kan kusk og groom sidde tættere foran i vognen.
 ture i hestevogne planlægges, så hver gruppe bestående af en eller flere vogne med sammenlagt 10
personer kan køre sammen. Hver gruppe sendes af sted ca. 15-30 minutter efter den foregående. Grupperne
må ikke indhente hinanden, så det kan opfattes som en stor gruppe. Der kan afmærkes ruter, så alle kan
finde vej. Hver gruppe holder pause for sig.
 ved træning på VK’s baner, skal alle holde god afstand til hverandre. VK har et areal svarende til fem
fodboldbaner, som vi kan boltre os på! Der kan derfor køres i grupper på flere baner på samme tid, men
antal personer må ikke overstige 10 personer i hver gruppe, eksempelvis en gruppe består af 2 banepersonel
og 4 vogne med kusk og en groom på hver vogn eller 4 banepersonel og 3 vogne.
Der skal holdes mest mulig afstand mellem grupperne på banerne, dvs. at ingen personer fra en gruppe må
gå/køre hen og hilse på den anden gruppe.
Når man er færdig i sin gruppe forlader man banerne.
Ved stævner kan der opsættes afmærkninger til adskillelse af grupperne.
 der skal anvendes walkie talkies ved afholdelse af stævner ex til dommer og skriver
 hjælpere, der skal håndtere papirer og andet, som videregives til andre, skal have engangshandsker på
eksempelvis skriver i marathonforhindringer og i sekretariat.
 ved konkurrencer/træningssamlinger må der for et og to-spand kun være kusken og én hjælper på hver
vogn.
Vel mødt til hesteaktiviteter i VK
Bestyrelsen i VK, den 15. maj 2020

