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Klubbens faciliteter generelt: 

 Parkering af private biler må kun ske på P-pladsen. Undtaget dog ved stævner 

eller aflæsning 

 Al trafik skal foregå i langsomt tempo på rideklubbens område 

 Ingen rygning indendørs 

 Brug de opstillede askebægre/skodkummer 

 Alle hunde skal føre i snor på rideklubbens område – efterladenskaber fra 

hunden skal fjernes af ejeren 

 Brug de opstillede skraldespande 

 Ryd op i rytterstuen efter dig – husk din opvask! 

 Sluk lyset, hvis du er den sidste, der forlader stedet – både ridehal, stalde, 

rytterstue og udendørs 

 Behandle de andre brugere på ridecentret med omtanke og respekt  

 Der må ikke rengøres rideudstyr i rytterstuen eller på toiletterne 

 Heste efterladenskaber fjernes på både ridecentrets område såvel som på p-

pladsen 

 Generelt: 

 Kun ryttere med centerkort eller dagskort kan benytte faciliteterne – 

medmindre andet er direkte aftalt med Bestyrelsen 

 Alle skal bære godkendt ridehjelm under ridning – EN 1383 

 Alle til og med 12 år skal bære godkendt ridehjelm under håndtering af hesten 

 Alle skal bære sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af 

hesten 

 Alle under 18 år skal benytte sikkerhedsvest ved springning – alle opfordres 

dog til at være iført sikkerhedsvest til springning 

 Ridning på området må kun foregå, hvis hesten har korrekt hovedtøj på 

 Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller 

livet 

 Ingen fører en hest uden trense eller trækketov 

 Ingen løber eller råber i nærheden af hestene 

 Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet 

 Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion 

 Ingen anvender sporer uhæmmet 

 Der må ikke rides med tyggegummi eller slikkepinde i munden 

 Der må ikke leges på evt. fritstående traktor og maskiner 
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Staldregler – Sikkerhed og orden: 

 Alle til og med 12 år skal bære godkendt ridehjelm under håndtering af hesten 

 Det anbefales, at ingen børn under 10 år opholder sig alene i stalden  

 Ingen børn under 12 år må håndtere heste uden opsyn af en person over 16 år  

 For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 

eller have viden svarende dertil 

 Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn 

 Hestene skal altid trækkes i trækketov 

 Heste må ikke være løse på staldgangen 

 Striglepladsen skal fejes og ryddes op inden man forlader den, så der er plads 

til de næste 

 For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 

eller have færdigheder og viden svarende dertil 

 Er staldgangen mindre end 2 meter bred, er det for farligt at lade to heste 

passere hinanden 

 Staldgangene må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v. 

 Ingen løber og råber i stalden 

 Hunde føres i snor – også i stalden 

 Ingen ridning i staldene 

 Musik i staldene må ikke genere andre eller hestene 

 Ingen glasflasker eller anden service i staldene 

 Ingen rygning i staldene  

 Synligt opslag omkring forholdsregler ved brand 

 Redskaber skal opbevares udenfor efter brug 

Folde – sikkerhed: 

 Det anbefales, at en person kun fører en hest af gangen til og fra folden 

 Ingen børn under 12 år må færdes på foldene uden opsyn af en person over 16 

år 

 For at lukke- eller indhente heste på folden, skal rytteren have taget 

ryttermærke 3, eller have færdigheder og viden svarende dertil 

 Heste, der føres på fold/græsmark, skal som minimum føres i grime og 

trækketov 

 Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes heste fri, når 

alle er klar 

 Der må ikke gives godbidder, når der er flere heste på folden/græsmarken, da 

dette kan give uro og farlige situationer 
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Ridehuse og baner - Sikkerhed: 

 Alle skal bære godkendt ridehjelm under ridning  

 Alle skal bære sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af 

hesten 

 Alle under 18 år skal benytte sikkerhedsvest ved springning – alle opfordres 

dog til at være iført sikkerhedsvest til springning 

 Ridning på området må kun foregå, hvis hesten har korrekt hovedtøj på 

 Ind og ud af ridehusene – giv signal til de øvrige ryttere 

 Klatter skal fjernes inden du forlader det store ridehus  

 Det er ikke tilladt at benytte det lille ridehus, når der er holdundervisning 

 Alle under 18 år må kun springe under opsyn af en voksen 

 Springning uden for undervisning sker altid efter accept fra andre ryttere 

 Af- og opsidning forgår i midten eller ved skamlen i hjørnet 

 Der rides venstre mod venstre 

 Du må kun holde stille på hovslaget for at lægge/tage skridttæppe/jakke af/på 

 For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget 

ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil 

 Longering tilladt max 2 heste – prioritet 1. ryttere – 2. longering 

 Personer under 18 år skal ved longering bære godkendt ridehjelm 

 Løse heste/løs springning – KUN i det lille ridehus og hvis dette ikke anvendes 

til undervisning 

 Løse heste skal ALTID være under opsyn 

 Efter løse heste/løs springning i lille ridehus skal der ryddes op 

 

Springbanen: 

 Efter brug - Alle bommene sættes op så de ikke ligger på jorden 

 Løse heste ikke tilladt på springbanen uden konstant opsyn 

 Ingen uautoriseret kørsel på banen 

 

Udendørs ridebane 

 Alle under 18 år skal benytte sikkerhedsvest ved springning – alle opfordres 

dog til at være iført sikkerhedsvest til springning 

 Den udendørs dressurbane kan ikke spærres til undervisning 
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Terræn 

 Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre 

trafikanter 

 Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken 

 Det er tilladt alle over 16 år at ride alene i terrænet – vi foreslår dog at man er 

min. to for at ride i terrænet/skoven 

 Alle skal medbringe en mobiltelefon i terrænet 

 Giv besked på tavlen – skriv navn og hvornår du/I er redet af sted + evt. 

forventet tilbagekomst 

 Der må ikke rides i terrænet ved mørkets frembrud 

 Alle ryttere, der benytter skoven SKAL indløse skovkort. 

 Respekter skovens øvrige brugere 


