Ridehus- og ridebaneregler for Egene Ridecenter
Bestyrelsen i rideklubben og Sigurd Nielsen har fastsat nedenstående regler for brug af ridehuset og
ridebanerne. Reglerne skal følges af alle og sikrer en bedre sikkerhed og glæde i vores dagligdag på Egene.


Ridehuset/ridebanerne må benyttes af medlemmer af rideklubben Egene.



Ridehjelm er obligatorisk for alle ryttere.



Der rides venstre mod venstre.



Springning er tilladt når der er springundervisning. Herudover må der kun springes når alle brugere i
ridehuset eller på ridebanen er enige herom, og når der er en voksen til stede. Ved springning skal alle
under 18 år bære sikkerhedsvest.



På hverdage bruger rideskolen ridehuset eller den lille ridebane fra kl. 15.00 og frem til kl. 18.00
(tirsdage dog til kl. 17.00 – og efterfølgende er der springundervisning ved Sigurd). Privatryttere må
ikke bruge ridehuset samtidig med rideskolen benytter det, med mindre rideskolelæren giver
tilladelse.



Er der en underviser til stede bestemmer underviseren om alle skal ride på samme volte og hvornår
der skiftes. Er der ikke en underviser til stede, er det ældste rytter, der bestemmer. Underviser eller
ældste rytter vurderer således hvornår, der er behov for at alle rider på samme volte.



I øvrigt skridtes der så vidt muligt på samme volte, som de øvrige ryttere rider på. Der skridtes på
hovslaget. Der skridtes én og én.



Vis hensyn i enhver henseende over for ryttere, der er begyndere og ryttere der rider på ungheste
samt dem der får undervisning. Se dig altid for, og hold behørig afstand til den foran ridende. Hvis du
bliver bedt om at holde afstand, så respekter altid dette. Det er den foran ridende, der vurderer om
du er for tæt på.



Parade, tilbagetrædning, for- og bagpartsvendinger indøves inden for hovslaget - dvs. aldrig på selve
hovslaget.



Der må ikke standses på hovslaget.



Hvis der rides med pisk, skal denne bæres, så den ikke generer andre. Større afstraffelse af heste må
under ingen omstændigheder finde sted.



Der må ikke råbes, løbes eller leges i ridehallen eller på banerne, når der er heste tilstede.



Tæpper hænges på barrieren i hjørnet ved privatstalden.



Porten skal lukkes og lyset slukkes af den sidste der forlader ridehuset/ridebanen.



Der må ikke longeres i ridehuset, med mindre der er givet særlig tilladelse af Sigurd.



Det er forbudt at have løse heste i ridehuset, da det ødelækker vores ridehusbund.



Fjern klatter efter jer – både på banerne, i ridehuset og til og fra folde mv. Ridebanerne går i stykker
hvis ikke klatterne bliver fjernet, så vær venligst opmærksomme på dette og hjælp hinanden.



Det er ikke tilladt at tale eller sidde med sin mobiltelefon (eller have musik i begge øre) når du rider,
af hensyn til sikkerheden.




Husk at rydde op efter dig
Vær søde og rare ved hinanden og husk hver især at være en god rollemodel. 

Generelt tag hensyn til hinanden og hestene!
Bestyrelsen november 2016

