
 

Ordens- og sikkerhedsregler  
Vi ønsker alle at have en god og sikker rideskole, som ser pæn og velholdt ud, og 
hvor alle kan færdes trygt og med glæde. Derfor beder vi jer gennemlæse det 
følgende og tage det seriøst. Skulle i have spørgsmål, er i meget velkommen til at 
henvende jer til bestyrelsen. 

 

Ulykkesforsikring: 

Det er medlemmernes eget ansvar at være ulykkesforsikrede. Bemærk at nogle 
forsikringsselskaber anser ridesport for at være farlig sport, og dermed har 
skærpede regler. Rideklubben har som udgangspunkt ikke noget erstatningsansvar 
over for medlemmer, der kommer til skade under udøvelsen af deres aktiviteter. 

 

Ordens- og sikkerhedsregler i ridehallen og på banerne: 

1. Medlemskab af klubben og halkort er en selvfølgelighed. 
2. Alle skal bruge ridehjelm, og ved springning skal alle under 18 år bære 

springvest. Der skal benyttes fodtøj som er egnet til ridning. Det indebærer, at 
der skal være hæl på støvlen/skoen. 

3. Man rider altid venstre mod venstre. Husk at se op og vis hensyn når du rider. 
4. Skridt foregår på hovslaget, én og én.  
5. Longering er kun efter aftale med de andre ryttere. 
6. Man må ikke stå/holde og snakke i hjørnet eller på hovslaget da det kan 

genere de ryttere, der gerne vil ride. 
7. Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet.  
8. Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.  
9. Du må aldrig anvende sporer uhæmmet.  
10. Ryttere under 18 år må kun springe udenfor undervisningen, hvis det sker 

ifølge med forældre eller anden ansvarshavende voksen. 
11. Det er ikke tilladt at ride med ørepropper/musik. 
12. Efter endt ridt, skal der gåes en runde i ridehallen for at samle hestepærer op. 

Dette gælder alle, såvel privatryttere, elever og gæster udefra. 

  



 

Ordens- og sikkerhedsregler i stalden: 

1. Lad aldrig to heste passere hinanden på steder hvor staldgangen er mindre 
end 2 meter bred. 

2. Når to heste skal passere hinanden skal man placere sig så man afskærmer 
hestene fra hinanden så de ikke kan røre hinanden.  

3. Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v. Kun 
når det er i brug. 

4. Strigleplads, vandspiltov og staldgang skal fejes og ryddes op efter brug. 
5. Det er forbudt at sidde på hesten i stalden og ved gangen i ridehallen. 
6. Den enkelte hesteejer må have ét stævneskab pr. hest/pony, som man må 

have stående i et af sadelrummene. 
7. Egen indkøbt foder og gulerødder skal opbevares i lukkede beholdere i 

foderrummet og må ikke opbevares på staldgangen. 
8. Sidste person, der forlader stalden og ridehallen, skal slukke lyset og lukke 

dørene for at forhindre træk. Er det ved lukketid, skal det sikres at der er låst 
af (begge sadelrum, laden, indgang ved cafeteriet og ind til cafeteriet). 

9. Vi opfordrer alle til at bære hjelm i stalden og anvende sikkerhedsmæssigt 
fornuftigt fodtøj. 

10. Børn til og med 12 år skal bruge ridehjelm i stalden.  
11. Alle redskaber sættes forsvarligt på plads i holder efter udmugning/fejning.  
12. Transportøren placeres korrekt i forbindelse med udmugning og der gøres 

rent i graven under. 

 
Sikkerhed ved omgang med hestene: 

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

2. Før så vidt muligt altid en hest i trense eller træktov. Hesten smutter meget 
let fra dig hvis du alene holder den i grimen, og faren for skader er større. 

 


