Regler/vejledning for afvikling af Winter Games marts 2021.
Flg.: vejledning skal overholdes:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Forsamlingsforbuddet på max. 4x25 personer skal overholdes, grupperne må ikke blandes, hver
gruppe får sit farvebånd, hold Jer til dem i normalt omgås.
Der vil være flere forskellige parkerings zoner, I skal afvente parkering til I er blevet anvist en plads.
Alle skal bære mundbind når man står/går.
Der vil være sat stole op i grupper på max 10. hvis man vil benytte stol må man tage mundbind af
når man sidder, man skal benytte samme stol hele tiden. Alle stole skal vende samme vej.
Når man rider er man fritaget for brugen af mundbind
Der må være max 5 ryttere/personer i ridehal, max 8 personer på opvm. banen, vi stiller 1 hjælper
til rådighed på opvm. man kan ikke have egen hjælper/træner på opvm.
Cafeteriaet vil være åbent men vil kun fungere som Take-away. Se udvalg, priser og øvrig info i
andet opslag. Afhentning, skal foretages af 1 person. Der må ikke opstå kødannelse. Maden kan
nydes udendørs.
Når I er færdige med jeres ridt, bedes I kører hjem.
Husk mundbind, brug håndsprit, hold afstand.
Præmieoverrækkelse, er for 1.-2.-3. pladserne i hver klasse samt for det vindende hold.
Overrækkelsen er til hest, rytterne/deres hjælpere skal selv lægge æresdækken på og sætte
rosetten fast samt tage pokalen med ind på banen, alt vil være sat frem på et bord. Vi er klar over,
nu hvor vi har delt klasserne over 2 dage at vinderen af klassen/holdvinderne kan risikere at have
redet lørdag og vi derfor ikke kommer til at se vinderen søndag, i dette tilfælde finder vi anden
løsning på præmieoverrækkelsen.
Øvrig orientering:
Hvis man rider lørdag og ligger til placering, er man meget velkommen til at komme søndag.
Alle bedes være med til at fjerne klatter på områderne.

