DokumentID: RKF Ridhusregler; Revision: 3

RIDHUSREGLER
Mocka efter dig i ridhuset när du ridit
färdigt och släck lamporna om du är sista
ekipage!
ALLMÄNNA REGLER

•

•
•
•

Innan ridning på Ryttarkamraternas anläggning ska ryttaren eller hästens ägare ha
betalat anläggningsavgiften. Anläggningsavgiften ger tillgång till anläggningens samtliga
ridbanor, med reservation för bokningar och lektioner. Anläggningsavgiften betalas
genom en terminsavgift, månadsavgift eller dagavgift. Termins och månadsavgift
faktureras genom att man kontaktar kontoret på: rk.finspang@telia.com.
Terminsavgifter är periodiserade på januari-juni och juli-december. Betalning av
dagavgift sker kontant eller via swish samma dag som ridningen sker. Ser vi att det inte
kommer in betalning, mailas en påminnelse om betalning. Ekipage som därefter ej
betalat kommer att faktureras en dagavgift samt faktureringsavgift.
Visa hänsyn till varandra i ridhuset. Var artig och trevlig mot dina
ryttarkamrater! Använd god kommunikation med varandra för att motverka
missförstånd och följ reglerna. Alla har rätt att nyttja ridhuset med lika respekt för alla
Den som är sist ut ur ridhuset släcker lamporna och stänger innerdörrarna.
Ytterdörrarna ska vara stängda vid kallt väder. Strömbrytarna sitter bakom dörren på
lektionsstallet och innanför entrédörren mot privatstallet.
Alla hästar som kommer till anläggningen ska vara vaccinerade
och inte ha uppvisat symtom på sjukdom de senaste 14 dagarna.

SÄKERHETSREGLER

•

•
•
•
•
•
•
•

All ridning sker på eget ansvar. För ekipage under 18 år är alltid
målsman ansvarig. Säkerhetsväst skall bäras av alla under 18 år
vid hoppning, gäller både ridskoleelever och privatryttare. För
ryttare under 15 år gäller att man alltid måste ha med sig en
vuxen person (person över 18 år) vid hoppning, som är ansvarig för hoppningen.
Innan du går in i ridhuset, knacka, ropa och invänta svar.
Meddela övriga ryttare när du ska öppna dörren och gå ut ur ridhuset
När ridskolans hästar kommer in på privatdelen vid byte av lektion ska privathästarna
omedelbart skritta innanför spåret, med god marginal.
Ridskoleelever går på led i samlad trupp, längs fyrkantsspåret (högervarv). Föräldrar och
syskon går med vid ridskolehästen. Eventuella ledare går tillsammans med hästen
Pågår ridskolelektion får man inte gå in genom porten mot utebanan. Gå runt.
Är stora porten stängd får går man igenom ridskolestallet på kortsidorna eller vid
duschspiltan. Ej genom entrén på framsidan.
På och avklädning av ryttare och häst ska ske säkert, för både ryttare, häst och övriga
ekipage. Gärna avsuttet eller med hjälp av en medhjälpare som håller i hästen.
Hjälm, med knäppt hakband, skall bäras vid all motionering (inklusive ledning) av hästar.
Ridning med hörlurar är ej tillåtet. Behöver du ringa/sms:a så hoppar du av din häst och
ställer dig åt sidan.
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RIDREGLER

•
•
•

Vid ridning i båda varv hålls till höger vid möte. Skritt sker
innanför spåret. Ryttare ifrån volt lämnar företräde för den
som rider på fyrkantsspåret.
Om du inte ska arbeta hästen. Undvik att leda hästen i ridhuset
om det är många som rider.
Max 2 st ekipage får longera eller tömköra samtidigt om flera ekipage rider i ridhuset.

TRÄNINGS- och BOKNINGSREGLER

•
•

•

•
•
•

•

•

•

Ridskolan har tillträde till ridhuset enligt lektionsschemat.
Alla privathästträningar för tränare/instruktör ska bokas i vårt Boka-program. Bokning
skall ske med minst två dagars framförhållning. Kontakta RKF för bokning.
Följande personer har idag lösenord och kan boka träningar: Elisabeth Svedemark,
Veronica Karlsson, Maria Ekstedt (Anette träningar). Tillstånd till att boka (eget inlogg)
ges av ridskolechefen
Det får aldrig vara mer än en tränare/instruktör verksam samtidigt i ridhuset. Privat
träning för tränare/instruktör får inte bedrivas i ridhuset samtidigt som
ridskolelektion pågår. Det skall alltid finnas del av ridhuset fritt för egen ridning/träning
då ridskoleverksamhet pågår.
När tränare har träning får man rida samtidigt i ridhuset om tränaren inte har bokat
med ensamrätt. Då står det ”ensamrätt” på boka-sidan. Ensamrättsbokningar görs
genom ridskolan och mot avgift.
Om ridskolelektion pågår får Longering, galopprogram och tömkörning endast ske efter
ridskolelärarens medgivande.
Då endast del av ridhuset står till förfogande får longering/ ”galopprogram” /
tömkörning endast bedrivas samtidigt med andra ryttare, först efter deras medgivande.
När hela ridhuset är ledigt är ovanstående alltid tillåtet, men skall självklart bedrivas
med respekt för övriga som kommer in och rider.
Egen hoppträning (inklusive markarbete) är endast tillåten på max halva ridhusmanegen
de tider då hela manegen är ledig (dvs ej vid lektioner och/eller bokning). Fråga de
övriga ekipagen i ridhuset. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi inte att man hoppar
utan sällskap
Efter hoppning, markarbete etc skall ridhusmanegen ska lämnas fri från ev.
hindermaterial.
Löshoppning är endast tillåtet efter bokning på avsedd anslagstavla och då endast
söndagar från 19.00. Banbyggnad får ej starta tidigare utan medgivande. Efter
löshoppning skall upptrampade spår krattas.
Godkänt av styrelsen 2 Januari 2019
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