
§§ Brande Sportsrideklubs regler for brug af

Brande Sportsrideklub
      www.brandesportsrideklub.dk

Al færdsel på rideklubbens område og til hest er på eget  
ansvar og egen forsikring.

Al undervisning forestås af det af rideklubben ansatte  
personale. Anden undervisning og kurser kan kun ske efter 
aftale med daglig leder.

Børn under 14 år må ikke ride alene.

Alle har lige ret til at benytte haller og baner, såfremt man er 
medlem og har indløst ridehuskort.

Der rides venstre mod venstre, dog har skridtende fortrinsret 
på hovslaget.

Skridt skal i videst muligt omfang ske på hovslaget,  
og der rides altid en og en.

Hold ikke unødvendigt stille på hovslaget.

Forstyr ikke underviseren, og vis altid hensyn til den,  
der får undervisning.

Det er påbudt alle under 18 år at ride med hjelm.

Ved springning er det påbudt alle under 18 år at bære sikker-
hedsvest, og alle, uanset alder, at bære hjelm.

Det er påbudt at bære lukket fodtøj under ridning, med glat 
eller let rillet sål med lille hæl.

Al springning skal foregå i forbindelse med undervisning,  
eller efter aftale med berideren.

Onsdag i vinterperioden og perioder med vinterligt vejr,  
må det påregnes, der er opsat spring i den store hal.

Ved al holdundervisning er hallerne lukkede.

Heste, der slippes løs i den lille hal skal være under konstant 
opsyn af en person, der er til stede i hallen.

Longering må kun foregå i den lille hal, med hensyntagen 
til evt. ridende. Personalet er undtaget fra denne regel i 
forbindelse med undervisning og heste i tilridning.

Det er ikke tilladt at ryge i hallerne, kun under halvtaget.
Efter endt ridning skal der fjernes klatter i ridehallen.

Løb og larm er ikke tilladt, da det kan starte en ulykke.

Grov ridning er ikke tilladt.

Anvend ikke pisk og sporer uhæmmet.

Al ridning i skov og terræn må kun foregå på anviste veje  
og stier, og skal ske på forsvarlig vis. Husk at overholde 
færdselsloven ved ridning på vej.

Det tilrådes, at ingen, uanset alder, rider alene i skov, terræn 
og på vej. Desuden anbefales det at medbringe mobiltelefon.

Fastgør dig ikke til hesten ved at vikle f.eks. træktov rundt 
om hånden eller livet.

Sidste mand lukker døre og slukker lyset.

Ved tvivlsspørgsmål om regler kontaktes daglig leder.

Ridehal og udendørs baner / terræn


