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Retningslinjer for deltagelse i Oktobershow 2020 
 
Grundet Covid-19 pandemien er vi i år desværre underlagt nogle helt andre restriktioner end vi plejer, og i 
nedenstående finder du derfor de retningslinjer, der pt er gældende. Forsamlingsforbuddet er lige nu på 100 
personer, og det inkluderer alle med tilknytning til showet. Der må gerne afholdes ’tidsforskudte 
arrangementer’. Det betyder, at der f.eks. gerne må være 100 personer til stede om formiddagen og 100 
personer igen om eftermiddagen. Men vi skal være opmærksomme på, at der ikke må være flere end 500 
deltagere i det samlede arrangement over hele weekenden - og deltagerne skal i det væsentligste sidde ned. 
 
Vi tillader os at prikke til jer, hvis vi ser en uhensigtsmæssig færden på pladsen ift. vores COVID-19 retningslinjer 

- og håber, at I tager det med et SMIL        
Vi holder os løbende opdateret på regeringens retningslinjer, og giver naturligvis besked, hvis noget ændrer sig.  
 
Det skal du være opmærksom på:  

• Vi forbeholder vi os retten til at aflyse arrangementet pga. evt. ændrede retningslinjer og tilbagebetaler 
deltagergebyr, dog ej boksleje. Evt. sygdom hos den enkelte udstiller giver ikke ret til refundering af 
deltagergebyr. Men som altid refunderes deltagergebyr, hvis pony/hest er syg, og der fremsendes 
dyrlægeerklæring. 

• Udover officials og fremvisere/ryttere SKAL alle andre sidde ned i ridehusene med minimum 1 meter til 
nærmeste anden familie/gruppe. VIGTIGT! - Medbring selv stole!  

• Lørdagens foreløbige program for In-hand showklasser Welsh og Shetland 
o Sektion 1 – Formiddag:  Alle 1, 2 og 3 års hopper og hingste + vallakker i alle aldre samt delfinaler 
o Sektion 2 – Frokost pause: Old Ladies og Mens Cup. 
o Sektion 3 – Eftermiddag: Føl + 4 års og ældre hingste, goldhopper, følhopper + veteraner  

                                               + delfinaler og BIS-finaler 

• Begræns antallet af mennesker pr deltagende pony. Max 1-2 personer pr pony kan deltage!  

• Vi tillader os at lukke for tilmelding til de enkelte klasser, såfremt vi vurderer at nå max kapaciteten i den 
enkelte sektion. Tilmelding er derfor efter først til mølle-princippet, og kan lukke før tid. 

• Ankom max 1 time før din klasses start og går din pony ikke videre til finaler, så siger vi pænt tak for i dag. 
Udstillere, som venter på at skulle i en finale senere på dagen, kan blive bedt om at forlade pladsen 
kortvarigt, dog må ponyerne gerne blive på showplads indtil finale start. 

• Oktobershowet er et privat arrangement, og i år har vi desværre IKKE mulighed for at give tilskuere adgang. 
Det er vi naturligvis rigtig ærgerlige over, men husk, at vi sender en masse LIVE opdateringer på både vores 
Facebook- og Instagramsider, så følg endelig med her. 

• Dommerne giver ikke ”tillykke-håndtryk” til deltagerne i ringen 

• Det er OK at bære mundbind i showringen/på showpladsen, men pt ikke et krav. 

• Cafeteriaet vil være åbent hele weekenden (Lørdag og søndag i dagtimerne), men undgå at samles der, og 
prøv så vidt muligt at spise din frokost uden for programmets frokostpause, så vi ikke alle stimler sammen. 
Medbragt mad er tilladt at nyde i begge ridehaller – bare I sidder ned og holder afstand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskyt dig selv og andre deltagere i Oktobershowet: 
o Bliv hjemme, hvis du har de mindste symptomer på sygdom 
o Sprit/vask hænder, inden du kører hjemmefra og igen når du ankommer til 

Fredericia Ridecenter 
o Host eller nys i ærmet 
o Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt 
o Hold mindst 1 meters afstand til hinanden og bed gerne andre om at tage hensyn 
o Sprit/vask hænder så tit som muligt – og vi sørger naturligvis for, at håndsprit vil 

være tilgængelig flere steder på showpladsen 


