
 

COVID-19 regler 
 

Efterårs Shetlænderstævnet den 17/10-2020 hos Stutteri Bådsgård 
 
Stævnet afholdes i henhold til myndighedernes gældende corona-regler på stævnedatoen.  

 

Forsamlingsforbuddet 

Stævnet holdes udendørs og uden publikum. På grund af forsamlingsforbuddet deles 

stævnet op i to dele, En formiddagsdel med ridning, springning og agility for deltagerne om 

formiddagen. Og en eftermiddagsdel med kørsel, toppekørsel og agility for deltagerne om 

eftermiddagen. Ind i mellem de to dele holdes frokostpause, hvor vi henstiller til at 

formiddagens deltagere tager hjem og eftermiddagens deltagere først ankommer.  

 

I år afholdes agility konkurrencen sideløbende med øvre discipliner på en anden bane, 

hvor man bliver bedømt i den rækkefølge man møder op. Præmieoverrækkelsen holdes 

henholdsvis når formiddagsdelen er slut og når eftermiddagsdelen er slut. 

 

På grund af corona vil vores sædvanlige Café ikke være åben i år. Derfor skal man selv 

medbringe mad, sodavand, kaffe, the mv. til eget forbrug, og foder/hø til ponyen. 

 

Sundhedsstyrelsens generelle råd 

Skal vi selvfølgelig også følge, som er: 

 

- Blive hjemme hvis du er syg 

- Brug ofte håndsprit eller vask hænder 

- Host eller nys i dit ærme 

- Undgå håndtryk, kindkys og kram 

- Vær opmærksom på rengøring  

- Hold afstand – og bed andre tage hensyn 

 
Det er et fælles ansvar at passe på hinanden ved stævnet - så hjælp os med at efterleve 
ovenstående, og tag det ikke ilde op, hvis vi minder jer om det i løbet af dagen.  
 
Vi henstiller til at deltagerne:  

- medbringe madpakker mv. og håndsprit til eget brug. 
- medbringe få hjælper og ingen publikum 
- parkere med god mellemrum mellem hver trailer.  
- undlade at låne ting af hinanden  
- holder god afstand til hinanden.  
- ved brug af vores vand og toiletter SKAL man spritte hænder INDEN brug. 
- der udleveres ikke trykte startlister – men hænges op på ved banen  

 
Vi sørger for:  

- at holde god afstand. 
- ekstra parkeringsplads.  
- at dagens aktiviteter spredes på flere baner 
- håndsprit på toiletter, bordene og rundt om på pladsen 
- alle præmieoverrækkelser foregår uden håndtryk/kram 

 
Såfremt myndighedernes forsamlingsforbud og corona-regler skærpes, og gør det umuligt 

for os at afholde stævnet, forbeholder vi os ret til, at aflyse stævnet med kort varsel.  


