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Goed nieuws, wij mogen weer (beperkt)skeelerlessen gaan geven !!
Na overleg met de sportcoördinatoren van de gemeente Bronckhorst
hebben wij toestemming gekregen om buiten op de parkeerplaats bij de
Hessenhal skeelerlessen te geven. De lessen starten a.s. donderdag 7 mei.
Wij moeten de regelgeving van het RIVM, de protocollen van NOC*NSF en
de KNSB volgen. Het gevolg is dat wij door al deze regels en de
mogelijkheden die we nu hebben, tot onze grote spijt, alleen voor de groep
t/m 12 jaar lessen kunnen verzorgen. Voor de groep 13 t/m 18 jarigen zien
wij geen mogelijkheden om op dit moment lessen te verzorgen. Wellicht kan
dit wel op een later moment als de regelgeving weer wordt aangepast.
Een les duurt 45 min, er wordt in twee groepen les gegeven. De
groepsindeling hebben we voor deze lessen aan moeten passen, een groep
mag nl. uit maximaal 15 personen bestaan. We hebben kinderen uit een gezin
bij elkaar geplaatst. In de bijlage treft u de groepsindeling aan voor groep A
en groep B.
Nadere informatie
Algemene regels:
. Regels voor ouders en kinderen treft u aan in de bijlage. Leest u deze goed
door en bespreek deze ook met uw kind(eren)
Aanvullende regels:
. Er wordt geskeelerd op de parkeerplaats voor de Hessenhal in Hoog-Keppel
. De skeelerlessen zijn voor groep A van 18.30 – 19.15 uur
Voor groep B van 19.30 – 20.15 uur
. De lessen worden gegeven door Harry en Wim
. Tussen beide lessen is een kwartier wisseltijd om te voorkomen dat er
teveel mensen bij elkaar zijn.
. Gebruik de parkeerplaatsen aan de Monumentenweg als “Kiss and Ride”
zone. Houd ook hier rekening met de 1,5 m regel.
. Help zelf uw kind (bij de auto of fiets buiten de grote parkeerplaats) met het
aantrekken van de skeelers. Naast het dragen van een helm is bescherming
van knieën, ellebogen en handen verplicht.

. De grote parkeerplaats is alleen toegankelijk voor trainers, bestuur en
kinderen die deelnemen aan de les.
. De Hessenhal is gesloten, dus ga thuis voor de les naar de WC !
. Kinderen nemen hun eigen gevulde bidon mee en zetten deze op de
daarvoor aangewezen plaats. Daar kan eventueel ook een jas of andere
kleding neergelegd worden.
. Vooraf aanmelden is noodzakelijk, dit kan tot uiterlijk woensdagavond
bij Irma van Hof , voorzitter@hessenrijders.nl of stuur een app naar
06 30945250. Vermeld de naam van uw kind(eren) en voor welke groep.
. Indien er plaats is kunnen niet-leden mee doen met de les.
. De trainers blijven , zoveel mogelijk, op het midden terrein, de kinderen
blijven op het asfalt.( 1.5 m maatregel)
. Er zijn desinfecterende gel en wegwerpdoekjes aanwezig.
. Er is een duidelijk herkenbare corona verantwoordelijke, tevens
aanspreekpunt voor- tijdens en na de lessen, aanwezig
Het was en is een heel gepuzzel, maar als iedereen zich aan de regels houdt
moet het gaan lukken om tot de zomervakantie weer samen te skeeleren,
daarna zien we wel weer verder.
Hopelijk is e.e.a. duidelijk, zijn er nog vragen of wilt u iets overleggen o.d.
dan kunt u altijd contact opnemen met Irma van Hof, 06 30945250 of
voorzitter@hessenrijders.nl
Wij hebben er zin in, jullie ook ? Wij rekenen op ieders begrip !
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