Egene Rideklubs ridehusregler & ridebaneregler

Generelt
•
•
•
•
•

Ridehuset og ridebanerne må kun benyttes af medlemmer af Egene Rideklub.
Ridehjelm er obligatorisk.
Brug af mobiltelefoner er ikke tilladt, når man sidder på en hest. Den skal blive i lommen.
Musik i begge ører er ikke tilladt, når man sidder på en hest.
FJERN KLATTER både indendørs og udendørs. De ødelægger ridebundene og gør dem farlige/glatte at ride på.

• Rideskolen har fortrinsret til ridehuset i tidsrummet kl. 15-18 mandag, onsdag og fredag, kl. 15-17 tirsdag, kl. 15.45-18
torsdag, kl. 10-13.30 lørdag og kl. 9-12.30 søndag. (Rideskolen er lukket i forbindelse med skoleferie).
• Privatryttere må ikke benytte ridehuset samtidig med rideskolen, men mindre ridelæreren giver tilladelse til det
• Rideskoleryttere må kun benytte ridehus og ridebaner i forbindelse med undervisning/parthold.

Ridning
• Man rider (også i skridt) én og én.
• Hold afstand til rytteren foran dig. Det er den foran-ridende rytter, som vurderer, om der er afstand nok.
• Er der en underviser til stede, bestemmer underviseren om der rides på samme volte og hvornår der skiftes volte. Er der
ikke en underviser til stede, er det ældste rytter som kan bestemme om der rides på samme volte, og hvornår der skiftes
volte.
• Der rides venstre mod venstre.
• Parader, tilbagetrædninger, for- og bagparts vendinger udføres inden for hovslaget.
• Der må ikke standses på hovslaget.
• Hvis du skal justere på udstyr, når du sidder af eller stiger op, skal det ske på midten af en cirkelvolte, ikke i hjørnerne eller
på hovslaget.
• Hvis der rides med pisk, skal den bæres, så den ikke generer andre.
• Spring er tilladt ved springundervisning. Derudover må der kun springes, når alle ryttere på banen/ i ridehuset er enige om
det, og der SKAL være en voksen til stede, når der springes. Spring skal efterfølgende ryddes op.
• Bomme på jord og cavalettier er tilladt, hvis alle ryttere på banen/ i ridehuset er enige om det. Bomme på jord og
cavalettier skal efterfølgende ryddes op.

Longering
•
•
•
•

Longering er tilladt udendørs, hvis alle ryttere på ridebanen er enige om det.
Longering indendørs er kun tilladt efter aftale med Sigurd, og hvis alle ryttere i ridehuset er enige om det.
Longering må ikke finde sted samtidig med, at uerfarne ryttere rider på banen/ i ridehuset
Løse heste er forbudt i ridehuset og på ridebanerne

• Vis hensyn til hinanden og især til uerfarne ryttere, ungheste og følsomme heste.
• Vis hensyn til ryttere, som rider undervisning.
• Respekter hvis nogen beder om noget.
• Vær gode rollemodeller og være søde ved hinanden og hestene.

