SVAR PÅ JERES OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL PR. 19/11-2020

HVERDAGEN I RIDESPORTEN/KLUBBERNE:
Spørgsmål

Svar
1. Generelt

Dato for ændring
eller tilføjelse

Er de midlertidige restriktioner i
hhv. Vesthimmerland,
Frederikshavn, Thisted, Hjørring,
Brønderslev, Jammerbugt og Læsø
Kommuner stadig gældende?

Nej, pr. 20/11 er de ekstra restriktioner (der bl.a. betød
nedlukning af al indendørs idrætsaktivitet), der var
indført i hhv. Vesthimmerland, Frederikshavn, Thisted,
Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt og Læsø
Kommuner, ophævet. Herefter gælder der altså de
samme restriktioner for hele landet.

19/11-2020

Kan vi kontakte vores lokale politi
og få sparring omkring, hvordan vi
skal forholde os til de gældende
restriktioner?

Ja, det opfordrer vi i høj grad til, at I gør. Der findes
mange forskellige konstellationer inden for
ridesportssteder (ift. faciliteter, ejer/lejerforhold,
foreninger, osv.), og derudover tolker de forskellige
politikredse også forskelligt på de gældende
retningslinjer, så derfor kan det give mening at få en
konkret vurdering fra det lokale politi. Dog kan vi ikke
garantere, at alle politikredse har ressourcer til at
foretage en vurdering.

04/11-2020

Hvordan skal vi forstå det nye
forsamlingsforbud i relation til at
passe/ride vores heste/færdes på
klubben/gården/ridecenteret etc.?

Der er som udgangspunkt forbud mod at forsamles
flere end 10 personer på samme sted samtidig. Dog
tolkes det i praksis af politiet således, at man godt kan
opholde sig f.eks. 10 personer i stalden, 10 personer i
ridehallen, 10 personer på ridebanen osv. Kravet er,
at disse ’grupper’ ikke forsamler sig og interagerer
med hinanden.

28/10-2020

2. Undervisning
Må vi afvikle flere ridehold ad
gangen?

Ja, det må I gerne, så længe I sikrer, at I overhoveder
det gældende forsamlingsforbud, samt at der er
tilstrækkelig afstand mellem holdene. Her er
anbefalingen fra DIF mindst 2 meter mellem hver
bane. I en ridehal eller på en ridebane kan det f.eks.
gøres ved, at man opdeler med kegler, minebånd o.l.

30/10-2020

Hvor mange elever må der være på
holdene? Og afhænger det af
alderen på rytterne?

Hvis rytterne er til og med 21 år, gælder
forsamlingsforbuddet på 50 personer for aktiviteten,
og her tæller underviseren og forældre, der er med
som de unges hjælpere, naturligvis med i det samlede
antal. Er rytterne over 21 år, er forsamlingsforbuddet

28/10-2020

for aktiviteten 10 personer. Har man ridehold med
ryttere både under og over 21 år, er det
forsamlingsforbuddet på 10 personer for aktiviteten,
der gælder.
Må vi fortsat afvikle hhv. privat- og
elevskoleundervisning?

Ja, det er fortsat tilladt.

26/10-2020

3. Brug af mundbind
Hvem er undtaget fra loven om brug
af mundbind?

(Kilde: https://www.sst.dk/da/corona/Forebygsmitte/Mundbind-og-barrierer)

04/11-2020

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan følgende personer
undtages fra loven om brug af mundbind:
•
•

•

Børn under 12 år
Personer med fysiske eller mentale forhold,
som forhindrer korrekt brug eller forhindrer
udførelse af vigtige funktioner, fx
mundbetjent kørestol.
Personer som har betydeligt ubehag ved
brug af mundbind, fx personer med
hudsygdom, vejrtrækningsbesvær eller
angst.

Læs gerne Sundhedsstyrelsens pjece ’Brug af
Mundbind’, som kan findes her.
Skal man kunne dokumentere, at
man er undtaget fra loven om brug
af mundbind?

(Kilde: https://www.sst.dk/da/corona/Forebygsmitte/Mundbind-og-barrierer)

04/11-2020

Nej, det skal man ikke ifølge Sundhedsstyrelsen:
”Der skal ikke forelægges dokumentation, som fx en
lægeerklæring, for at en person af den ene eller
anden grund ikke kan anvende mundbind eller visir,
og der skal ikke påkræves et krav om dette, hverken i
kollektiv transport, på restauranter, butikker mv.
Personer, der af ovenfor nævnte grunde ikke kan
anvende mundbind eller visir må ikke bortvises eller
blive nægtet adgang.”

Gælder loven om brug af mundbind
alle steder? Også på private
opstaldningssteder?

Den nye lov om brug af mundbind gælder for alle
foreninger, hvor der er adgang for offentligheden. Det
indebærer altså alle gårde/ridecentre o.l., som har en

29/10-2020

forening/klub/elevskole tilknyttet. Private
gårde/opstaldningssteder, hvor der ikke er en
forening/klub tilknyttet, er ikke omfattet.
Hvornår skal der bæres mundbind?

Pr. 29/10 skal alle personer over 12 år bære
mundbind på indendørs idrætsfaciliteter, når man er
stående eller gående. Her tolkes f.eks. ridehaller,
stalde osv. som værende indendørs.

29/10-2020

DRF anbefaler, på baggrund af vores fortolkning af
den nye lov om brug af mundbind, at undervisere,
staldmedarbejdere mv. ifører sig mundbind i
forbindelse med udførelse af deres arbejde, med
mindre de er siddende. Alle øvrige ryttere, forældre
mv., der befinder sig på rideklubbens faciliteter
(indendørs), bør også være iført mundbind - ryttere er
dog undtaget, når de rider.
Udendørs er der fortsat intet krav om mundbind.

RIDESTÆVNER:
Spørgsmål

Svar

Dato for ændring eller tilføjelse
1. Forsamlingsforbud

Hvordan skal vi forstå det nye
forsamlingsforbud i relation til
ridestævner?

Der er som udgangspunkt forbud mod at 28/10-2020
forsamles flere end 10 personer på
samme sted samtidig, og dette omfatter
naturligvis også ridestævner. Dog er
arrangementer for børn og unge op til
21 år undtaget - her gælder et max på
50 personer på samme sted samtidig.
Det er fortsat tilladt at afvikle stævner
med loops (á enten 10 eller 50
afhængigt af deltagernes alder), så
længe man ikke overstiger det
gældende forsamlingsforbud på noget
tidspunkt. (Læs evt. efterfølgende afsnit
omkring loops)
Arrangementsforbuddet på op til 500
deltagere er også stadig er gældende –
her gælder dog fortsat krav til siddende
deltagere (se efterfølgende afsnit)

Er arrangementsforbuddet på max.
500 i alt stadig gældende?

Ja, arrangementsforbuddet er fortsat
28/10-2020
gældende, så det er altså stadig muligt
at afvikle ridestævner med op til 500
deltagere i alt – det kræver dog, at
deltagerne i arrangementet i al
væsentlighed er siddende. Definitionen
af ’i al væsentlighed’ er opdateret pr.
23/10 – se nedenfor.
Det vil altid være op til den enkelte
stævnearrangør at vurdere, om man kan
leve op til de krav, der stilles til f.eks.
siddende deltagere for at kunne afvikle
denne slags arrangementer.

Hvilke retningslinjer skal vi som
stævnearrangør følge, hvis vi skal
afvikle stævner under
’arrangementsforbuddet’ (max. 500
deltagere)

Når der er tale om de store forsamlinger, 28/10-2020
gælder der en række særlige
retningslinjer, som I kan finde hos
Kulturministeriet her.

Hvad betyder kravet om, at man ’i al (Kilde:
26/10-2020
væsentlighed’ skal være siddende
www.coronasmitte.dk/arrangementerved arrangementer med flere end 10 og-forsamlinger)
eller 50 til stede samtidig?
”Det betyder, at personerne skal være
placeret på samme måde som fx på et
stadion eller i en teatersal eller biograf.
Det vil sige, at personerne sidder ned
ved siden af hinanden på faste pladser
med retning mod f.eks. en scene eller
en sportsbane. Det gælder også, hvis
personerne fordeles på fx flere tribuner
rundt om en scene eller en sportsbane,
hvor man på de enkelte tribuner sidder
ned på faste pladser med retning mod
scenen eller sportsbanen.
Det vil være en konkret vurdering, om
deltagerne i et arrangement i al
væsentlighed sidder ned. Det er i den
vurdering det helt klare udgangspunkt,
at langt hovedparten af de
tilstedeværende skal sidde ned under
hele arrangementet bortset fra, når man
fx skal på toilettet, når man ankommer til
eller går fra sin faste plads, og når man
helt kortvarigt henter fx drikkevarer i en
bar.”

Må der være ’voksne’ hjælpere over (Kilde: https://coronasmitte.dk/idraets- 26/10-2020
21 år med til ridestævner for børn
og-fritidsfaciliteter)
og unge (op til 21 år)
Ifølge coronasmitte.dk må der være
personer over 21 år til stede ved
arrangementer for børn og unge, ’”vis
dette vurderes nødvendigt for forsvarlig
afholdelse af aktiviteten’”
På baggrund af denne formulering, er
det er vores vurdering, at man som ung
rytter gerne må have en hjælper med til
stævne, selvom denne er over 21 år.
Hjælperen skal naturligvis, ligesom alle
andre ved stævnet, tælle med i det
samlede antal personer ved stævnet.

Hvornår gælder
forsamlingsforbuddet, og hvornår
gælder arrangementsforbuddet?

Som udgangspunkt skal man som
stævnearrangør sørge for at overholde
forsamlingsforbuddet på hhv. max. 10
eller 50 personer samtidig, hvis man
ikke har eller kan lave et set-up, som
kan facilitere, at tilskuere/publikum i al
væsentlighed sidder ned.

1/10-2020

Arrangementsforbuddet derimod kan
’benyttes’, hvis man har eller kan lave
mange siddepladser i form af tribuner,
stolerækker, etc, så der er mulighed for,
at deltagerne i al væsentlighed kan
være siddende. Ydermere skal de
siddende deltagere sidde på faste
pladser med retning mod det, de er
tilskuere til (opvarmningsbanen,
konkurrencebanen, etc.). Dette skal
overholdes for at begrænse
smittespredning.

Hvor mange personer må der max.
være ved et arrangement, hvor
tilskuere/publikum i det væsentlige
sidder ned?
(arrangementsforbuddet)

Et sådant arrangement (her tolkes pr.
1/10-2020
stævnedag) må max have 500 deltagere
– der skelnes ikke imellem, om disse er
fordelt ud over dagen, eller er til stede
på én gang.
2. Stævneafvikling

Kan vi søge sparring hos vores
lokale politi ang. vores stævne?

Ja, vi anbefaler altid, at man som
04/11-2020
stævnearrangør kontakter det lokale
politi, hvis man er i tvivl om, hvorvidt
man kan overholde de gældende
restriktioner. Det er forskelligt fra
politikreds til politikreds, hvordan de
gældende restriktioner tolkes, ligesom
det kan variere, om man kan få en
sådan vurdering, men vi opfordrer til, at
man forsøger.

Siddepladser; skal det være faste
tribuner, eller må man også benytte
f.eks. klapstole?

Der er ikke nogen krav til, at stolene
30/10-2020
skal være fastmonterede, så man kan
godt benytte f.eks. klapstole. Man skal
blot huske at opstille disse med 1
meters afstand rundt om hver stol jf.
myndighedernes retningslinjer, ligesom
de alle skal vende i samme retning (mod
f.eks. opvarmnings- eller
konkurrencebanen).

Der tales om faste siddepladser ved
arrangementer, hvor
tilskuere/publikum i al væsentlighed
er siddende. Hvad indebærer det?

Det er nu blevet gjort tydeligt, at en fast 30/10-2020
plads betyder, at samme person ikke
må opholde sig på mere end én
plads/stol under arrangementet.

Kan I give eksempler på, hvordan
man kan dele sit arrangement op
(forsamlingsforbuddet på max. 10
eller 50 deltagere samtidig)

1. Man kan have max. 10 eller 50
30/10-2020
personer i alt til stede samtidig
2. Man kan dele sit stævne op i loops af
hhv. 10 eller 50 personer i alt - med
pauser imellem hvert loop. Der er et
absolut maksimum på 500 deltagere i alt
pr. stævnedag. Det afgørende er, at der
ikke på noget tidspunkt er forsamlet
flere end 10 eller 50 personer samtidig.

Hvornår skal der bæres mundbind
ved ridestævner?

Pr. 29/10 skal der bæres mundbind på
indendørs idrætsfaciliteter, når man er
stående eller gående.

28/10-2020

Loven om brug af mundbind gælder ikke
for rytterne, mens de rider, for
tilskuere/publikum, når disse sidder ned,
eller for trænere, officials og dommere
under selve aktiviteten.
Udendørs er der fortsat intet krav om
mundbind, men som stævnearrangør
har man naturligvis ret til at kræve brug
af mundbind både indendørs og
udendørs.

Kan I hjælpe med inspiration til hhv.
drejebog for stævneafvikling og evt.
kommunikation til medlemmer
herom?

Vi bliver ofte spurgt, om vi kan hjælpe
med inspiration til, hvordan man kan
26/10-2020
planlægge sit stævne, så man tager
højde for de gældende COVID-19
retningslinjer. Vi har været så heldige, at
Herning Rideklub har delt hhv. deres
stævnedrejebog og kommunikation om
stævnet til medlemmer osv. med os, så
dokumenterne kan fungere som
inspiration/skabeloner for andre klubber.
Find dem her:
- Forslag til drejebog for stævneafvikling
- Eksempel på kommunikation til
medlemmer osv. om afvikling af stævne

Hvad kan man gøre for at skalere
ned på de antal personer, der er til
stede samtidig?

Idéer:
1/10-2020
- 'Rid og skrid'-koncept
- Sæt max. antal hjælpere på pr. rytter
- Frabed jer publikum, som ikke behøver
at være tilstede
- Opdel stævnet i loops
- Tildel rytterne tidsrum, hvor de må
opholde sig på stævnepladsen (dette vil
afhænge af de klasser, de starter)

Kan I give eksempler på, hvordan
man kan dele sit arrangement op
(arrangementsforbuddet på max.
500 deltagere samtidig/i alt)

1. Ved de helt store stævner kan man 1/10-2020
vælge at have 500 deltagere til stede
samtidig, hvis deltagerne i al
væsentlighed er siddende.
2. Man kan også vælge at have f.eks. 2
x 250 deltagere på en dag med
tidsforskydning imellem (loops). Igen
gælder det, at deltagerne i al
væsentlighed skal være siddende. Dette

kan være en fordel for nogle af de
stævnearrangører, som ikke kan holde
sig under hhv. 10 eller 50 deltagere ad
gangen, men som heller ikke har
tilskuerfaciliteter (f.eks. tribuner eller
stolerækker) nok til det påkrævede antal
siddende deltagere.

Hvor lange pauser skal der være
mellem hvert loop?

Det er svært at give et endegyldigt svar, 1/10-2020
men et godt bud kunne være f.eks. en
time. Hvis man samtidig opfordrer til ’rid
og skrid’, så kan man sikre sig, at der
ikke er flere end det tilladte antal
personer til stede samtidig.

Må deltagere gå igen i flere loops?

Ja, ifølge Rigspolitiets tolkning kan der 1/10-2020
godt være gengangere. Er der tale om
arrangementer, hvor deltagerne ikke i al
væsentlighed er siddende, er kravet
blot, at man fortsat ikke er flere end hhv.
10 eller 50 personer til stede samtidig.

1/10-2020

