
Kommentarer till höstens schema

Fortfarande gäller coronaregler enl Ridsportförbundets rekommendationer: 

• Knattar och barn i NyJ får ha en medföljande vuxen i stallet
• Övriga ryttare tar hjälp av personal
• Undervisning sker med tom ridhusläktare
• Håll avstånd, tvätta händerna, stanna hemma vid förkylningssymptom
• Undvik trängsel i stall, sadelkammare och vid vattenkranar
• Torka av sadlar och träns med sadeltvål efter avslutat pass
• Kom i lagom tid före ridpasset och gå hem direkt efter avslutat pass

För tillfället är det tillåtet med 10 personer i gruppridning så vi har inga extrapass 
planerade just nu.

Ny §-grupp för de som går intensivkurs i augusti 2021 är tisdagar kl 21.

NyJ-grupper för barn som ridit knatte och fått klartecken från ridlärare startar på fredagar kl
15:30 och söndagar kl 11:45. 

Juniorer som ridit hoppgrupp kommer till sin ”gamla” hoppgruppstid den första veckan så 
ser vi sen hur vi kan fördela platserna när alla fått sina skolscheman.

För att ridgruppen ska finnas i schemat enligt plan gäller att det är minst 4 deltagare.

De som kommer nya denna termin kan läsa om hur du blir medlem i Färingsö Rididrott på 
hemsidan, där finns information i vänsterspalten.

Ändringar i veckoschemat

Måndag: som tidigare

Tisdag: Sista gruppen blir §-grupp.

Onsdag:    som tidigare

Torsdag: Ny vuxengrupp kl 14.
Ny juniorhoppgrupp kl 16. Juniorer från tidigare J3+ går in i lämplig J2.
Barngruppen kl 17:45 blir J2 och rider nu 60 min.
Vuxengrupperna senareläggs därför 15 min.
Sista gruppen rider nu 60 min.

Fredag: Ny barngrupp NyJ kl 15:30.
De som red 15:30 flyttas till kl 16:15.
Hoppgrupperna börjar 15 min tidigare.

Lördag: Första gruppen rider 60 min och börjar kl 10.
Barngrupperna kl 12 och kl 14:15 har blivit J3.
Barngruppen kl 12:45 blir J2 och rider nu 60 min.

Söndag: Första barngruppen börjar nu kl 11 istället för kl 11:15.
Ny barngrupp NyJ kl 11:45. 


