
Yderligere åbning af OHRs faciliteter. 
 
Brugen af OHRs faciliteter sker under forudsætning af, at følgende retningslinjer overholdes. 
 
OHRs arealer opdeles i 4 områder i henhold til nedenstående oversigt. 
 
For område 1, 2 og 3 udendørs baner gælder: 

- Der kan både rides og undervises individuelt og i grupper på områderne. 
- Der må max. være 25 personer i alt på det enkelte område. 
- Der skal parkeres i forbindelse med det areal, man ønsker at bruge. 
- Der må max. være 75 personer ialt på udendørsarealerne incl. P-arealer. 
- Der skal parkeres og sadles/seles op I den zone hvor man skal opholde sig. 

 
For område 4 Ridehuset incl. staldgang gælder:  

- Der må individuelt motioneres heste i form af ridning, kørsel med hestevogn eller 
longering. 

- Der må ikke arrangeres undervisning af nogen form. 
- Der må opholde sig max. 5 personer ad gangen i ridehus incl. staldgang og barriererne. 

 
Generelt og for alle arealer gælder: 

- De til enhver tid af myndighederne udmeldte forholdsregler skal overholdes. 
- Hold afstand, håndhygiejne, nys og host i ærmet, del ikke rekvisitter. 
- Intet socialt samvær før og efter aktivitet. 
- Ved ankomst til OHR skal man kontrollere, hvor mange der er på arealerne. 
- Er der for mange på arealerne, må man komme igen senere. 
- Man forlader OHRs arealer, når man er færdig med sin aktivitet. 
- Undlad at medbringe familie eller andre tilskuer, alle personer tælle med. 
- Køkkenfaciliteter samt rytterstuen må ikke anvendes 

 
Den enkelte bruger påtager sig et personligt ansvar for at overholde bestyrelsens og 

myndighedernes retningslinjer og hæfter for eventuelle bøder. 
 

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at lukke faciliteterne ved overtrædelse af retningslinjerne. 
 
Uddrag af Rigspolitiets retningslinjer 
 
Rigspolitiet vurderer, at udendørs rideundervisning ikke er omfattet af kravet om lukning af lokaler til sport- og fritidsaktiviteter efter (lov) om 
forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19. 
  
Undervisning og andre fællesaktiviteter, der foregår på udendørsarealer, kan derfor afholdes, når blot kravet om, at der ikke i forbindelse med 
sådanne aktiviteter må samles flere end 25 personer, overholdes. Det betyder, at der som udgangspunkt gerne må være flere end 25 personer på 
samme matrikel, når blot der ikke er flere end 25 personer samlet til samme aktivitet. Hvis der f.eks. afholdes udendørs undervisning i hver sin ende 
af et stort udendørsareal, er der således ikke noget til hinder for, at der befinder sig flere end 25 personer i alt på hele matriklen.  
 
Der er indført et midlertidigt forbud mod at holde lokaler til sports- og fritidsaktiviteter åbent for offentligheden. Dette omfatter også sports- og 
fritidsaktiviteter i ridehaller. 
 
I forhold til motioneringsdelen i en ridehal…. forstås (dette som) f.eks. ridning med rytter, kørsel med hestevogn, longering m.v. Der må dog ikke 
foregå undervisning og holdtræning, idet aktiviteterne ikke må have karakter af sports- og fritidsaktiviteter, og forbuddet mod at forsamles mere 
end 5 personer skal fortsat overholdes. 
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