Regler för ridhus och ridbanor
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Du måste vara medlem och ha ett giltigt anläggningskort (undantag är
ridskolans verksamhet). Om endagskort löses för anläggningsavgiften skall denna
vara betald innan anläggningen nyttjas.
Alla hästar som vistas på anläggningen skall vara fullt friska samt ha giltig
vaccination.
Av- och pålastning av hästar får endast ske på stora parkeringen utmed Stora
ridhusets långsida.
Det är inte tillåtet att vid ridning/tömkörning/longering på anläggningen
använda sig av annan tränare/instruktör än de som är anlitade av ridklubben
Tänk på att alltid knacka och invänta svar innan du öppnar in till ridhusen.
Ridskolans verksamhet har alltid företräde till ridhusen och utebanorna.
Godkänd hjälm ska användas vid ALL ridning/longering/löshoppning och/eller
tömkörning. Hakbandet skall vara knäppt.
Uppsutten ridning har alltid företräde framför longering/tömkörning. Vid de
tillfällen då longering/tömkörning pågår och någon annan önskar rida, så har den
som longerar/tömkör 10 minuter på sig att avsluta sitt arbetspass.
Longering är endast tillåten i IKEA-hallen.
Det är inte tillåtet att släppa sin häst lös i ridhusen (undantaget kl 8-11 på
söndagar då IKEA-hallen är reserverad för löshoppning)
Max 2 st som longerar och/eller tömkör samtidigt.
Om någon rider i IKEA-hallen är det inte tillåtet att longera/tömköra samtidigt.
Dressyr/markarbete går före hoppning, förutom på tider för allmän
hoppning.
Vid fri ridning:
o Håll till höger
o Rid inte i bredd
o Skritta innanför spåret
o Fyrkantsspåret har företräde framför de som kommer på voltspår/andra
ridvägar
o Lämna fri väg på fyrkantsspåret för de som rider i högre gångart
o Mobiltelefonanvändning från hästryggen är inte tillåten.
Söndagar kl 8-11 är reserverad för löshoppning i IKEA-hallen
Lördagar och söndagar kl 17-19 är reserverade för hoppning i Stora ridhuset
Alla ska mocka efter sin häst i ridhus och på utebanor. Om din häst har trampat
upp underlaget vid t.ex löshoppning eller longering så måste du kratta iordning
efter den.
Allt hindermaterial ska plockas undan efter användning (även om det stod
framme när du kom). Gäller både i ridhusen och på utebanorna. Håll god ordning
i hinderförråden.
Hundar är inte välkomna in på ridbanorna eller på läktaren
Släck och stäng efter dig. Alla hjälps åt att hålla snyggt och trevligt på
anläggningen.
OBS: Belysningen i ridhusen släcks automatiskt kl 23.00 alla kvällar.
Vid otillåtet nyttjande av anläggningen (utan giltigt anläggningskort) har
klubben rätt att fakturera för ett helårs anläggningskort.

