Hal og baneregler

Stald og foldregler

❖ 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 facilitetskort.
❖ 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 at ride med hjelm.
❖ Ved springning er det påbudt alle under 18 år at bære
sikkerhedsvest.
❖ 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.
❖ Torsdag i vinterperioden og perioder med vinterligt vejr, må
det påregnes, der er opsat spring i den store hal
❖ Ved alt holdundervisning er hallerne lukkede.
❖ Når heste lukkes løs i den lille ridehal lukkes porten.
❖ 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. Ingen rykker/flår/saver hesten i
munden.
❖ 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. Følg forbundets anbefalinger
omkring ridning i trafikken.
❖ 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.
❖ For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren
have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil.
❖ På banen må der ikke være tilskuere og/eller andre personer
end ryttere og undervisere samt evt. trækkere.
❖ Ved tvivlsspørgsmål om regler kontaktes daglig leder.

❖ Rygning er strengt forbudt i staldene.
❖ Det er påbudt at bære forsvarligt og lukket fodtøj ved
håndtering af heste og ponyer.
❖ Det er ikke tilladt at ride gennem stalden.
❖ Du skal altid feje staldgangen efter dig når du har trukket din
hest ud af boksen.
❖ Vandspiltovet rengøres og fejes grundigt efter brug.
❖ Du er selv ansvarlig for at holde din plads i sadelrummet
ryddelig og pæn, og gulvet skal altid være frit, se i øvrigt regler for
sadelrum og skabe på hjemmesiden og opslag i sadelrum.
❖ Foldene må benyttes frit efter gældende regler. Se disse på
foldtavlen.
❖ For at lukke heste på fold skal rytteren have taget ryttermærke
3 eller have viden og færdigheder svarende dertil.
❖ Træk altid kun én hest ad gangen og altid i træktov. Hjælp
hinanden!
❖ Føre flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes
fri, når alle er klar.
❖ Løb og larm er ikke tilladt i stalden, da det kan starte en ulykke.
❖ Heste må ikke være løse på staldgangen, de skal være under
opsyn og skal bindes i begge sider.
❖ Når en hest er bundet op på staldgangen, må man ikke passere
med anden hest, uden lænkerne løsnes.
❖ Sidste mand lukker døre og slukker lyset.
❖ Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber ,
striglekasser mm.
❖ Ved tvivlsspørgsmål om regler kontaktes daglig leder.
❖ For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget
ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil.
❖ Sidste mand lukker døre og slukker lyset.

Regler

❖ Det er berider og daglig leder der har det daglige overordnede ansvar på stedet.
❖ Opslag om forholdregler ved brand og ulykker er hængt op i stald cafeteria og ridehaller samt findes på hjemmesiden..
❖ Al færdsel på klubbens arealer både til fods og til hest er på eget ansvar og egen forsikring.
❖ Rygning er tilladt under halvtaget(udendørs) Benyt askespanden og udvis ansvarlighed i forhold til brandfare.
❖ Alle skal være med til at holde ro og orden på rideklubbens arealer og i bygninger.
❖ Alle skal omgås heste, ponyer og hinanden med fornuft og respekt.
❖ Alle skal bidrage til, at der er god og venlig atmosfære i klubben.
❖ Ryttere, der bruger klubbens områder og faciliteter, skal være medlem og indløse facilitetskort.
❖ Al undervisning forestås af det af rideklubben ansatte personale. Anden undervisning og kurser kan kun ske efter aftale med
daglig leder.
❖ Hunde skal til enhver tid være under ejers kontrol. I øvrigt gælder almindelig lovgivning.
❖ Skader på folde, hegn, materialer, bygninger osv. skal straks meddeles til daglig leder så disse kan udbedres.
❖ Ethvert tyveri er strafbart og meldes til politiet.
❖ Når ulykken sker – Stands ulykken – giv livreddende førstehjælp – tilkald den nødvendige hjælp – bliv ved den
tilskadekommende indtil hjælpen er kommet – telefonnumre på lægevagt – dyrlæge mm. findes i stalde, cafeteria begge haller og
ved indgang.
❖ Ethvert medlem har pligt at holde sig a jour omkring regler, priser, retningslinjer osv. Informationer kan ses i
stalden. www.brandesportsrideklub.dk.
❖ Hjemmesiden fungerer som klubbens primære oplysningskilde.
❖Ved tvivlsspørgsmål om regler kontaktes daglig leder.

