
TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB
Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup

Genåbning af rideskolen på TSR
Gældende fra 27/4-20 ( foreløbigt gældende til 10/5-20)

Kære elever

Vi har, som alle andre, været påvirket at COVID-19 og nedlukning af Danmark.

Det er nu igen tilladt at afholde udendørs sportsaktiviteter, vi starter allerede nu på 

mandag d. 27/4-2020.

Intet er dog helt som det plejer. For at overholde det regelsæt vi er blevet påbudt, har vi 

været nødsaget til at foretage flere midlertidige tiltag, se oversigten nedenfor. Disse vil 

være gældende til 10. maj 2020.

I uge 27 og 28 vil vi ekstraordinært afholde erstatningsridning for de aflyste timer. Vores 

skønne ponyer vil ikke kunne undvære deres sommerferie, da de skal være friske til en ny 

sæson i august. Det er derfor ikke muligt at afholde samtlige timer i de uger, hvorfor vi ikke

vil kræve betaling for august måned, som kompensation for manglede ridetimer.

Vi er meget taknemmelige for jeres tålmodig med fortsat betaling og afventende plan for 

genåbning og erstatning. Vi har været nødsaget til dette, da vi ellers ikke har kunne betale 

vores regninger.

Vi længtes efter at se jer, og vores ponyer på at komme i gang med at ride med jer igen. Vi

har holdt ponyerne i gang, så de er klar.

Nye tiltag for rideskolen:

• Elever skal vente ved ankomst slusen. De bliver hentet af en instruktør før timens 

start. Sluseområdet vil være synligt med skilte ved ankomst.

• Rideholdene formindskes, maks 5 elever per hold (gr. behov for at overholde maks 

10 personer på området)

• Afkortning af ridehold til 30 min (gr. behov for at overholde maks 10 personer på 

området)

• Passerpiger tilstedeværelse skal aftales med instruktører på forhånd. Der må maks 

være 3 passerpiger til stede samtidigt.

• TSRs området er lukket for tilskuere

• Staldene er lukket for elever, det er kun personalet der må være i staldene

• Det er ikke tilladt at opholde sig på indendørs områder, toilet dog undtaget.

• Afspritning af tøjler mm. mellem holdene

• Undervisning vil udelukkende foregå udendørs (rideskolebanen), dvs der må under 

ingen omstændigheder rides i ridehallen. Ved aflysning grundet voldsomt vejr gives 

ikke kompensation.
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• Ponyerne kan tøjres til hegn ved skift af hold - eleverne må ikke afløse hinanden på 

banen

• Ved afslutning af ridetimerne følges eleverne ud til slusen.

• Såfremt nuværende forhold forlænges efter 10. maj vil rideholdene fortsætte som 

ovenstående (30 min varighed), dog uden rabat eller yderligere kompensation

• Elever skal spritte hænder ved ankomst og inden området forlades.

• Vi henstiller til at elever husker at vaske hænder

• Det er kun tilladt for elever at opholde sig i sluser, på ridebanen eller toilettet

Plan for kompensation af aflyste timer

Uge Rideskoledrift Betaling Kompensation

12 Lukket gr COVID Fuld Klippekort i uge 27+28

13 Lukket gr COVID Fuld Klippekort i uge 27+28

14 Lukket gr COVID Fuld Klippekort i uge 27+28

15 Påskelukket Fuld Ingen

16 Lukket gr COVID Fuld Klippekort i uge 27+28

17 Lukket gr COVID Fuld Ingen betaling i august

18 Delvis lukket gr COVID Fuld Ingen betaling i august

19 Delvis lukket gr COVID Fuld
Uge 18+19 udgør én hel 

uge

20 Normal drift Ingen

Klippekort til erstatningstimer:

Klippekort kan bruges til rideture i uge 27-28, hold af 30 min varighed. Der rides dagligt fra 

kl 9-14, dog ikke søndage.

Klippekortene opbevares af rideskoleinstruktørerne på TSR.

Nærmere information omkring afvikling af klippekortsuger kommer når tiden nærmer sig.

Betalingsfri i august:

Ingen betaling i august (normalt kun halv pris), dvs 2 uger gratis som kompensation for 

uge 16+17. Der er normal betalings frit i juli gr sommergræs.

Evt opsigelse:

Såfremt medlemmer ønsker at opsige gr ændringerne kan de opsige uden den vanlige én 

måneds varsel.

Mvh bestyrelsen for TSR og Caroline Skovbach


