STALD REGLER :
1. Der skal være en rar og god tone, fordi alle er lige velkomne.
2. I tidsrummet hvor der er holdundervisning bør man af sikkerheds hensyn op- og afsadle i boksen.
3. Der skal ryddes op efter sig og fejes, det er også dit ansvar at der er pænt.
4. Der er påbud om brug af hjelm, fordi selv den roligste hest kan skade dig.
5. Der må ikke smides affald på området, da det kan skade hestene.
6. Hvis der lånes noget, skal det returneres i rengjort stand.
7. Sidste mand lukker og slukker.
8. Alle porte skal lukkes, og strøm til fold sættes til, inden du tager hjem.
9. Lyset skal slukkes, lukkes ind til foderrummet, låses til sadel rum og nøgle afleveres inden du går.
10. Der skal være ro i stalden mellem kl. 22-06. Heste skal også sove.
ALT AKTIVITET FOREGÅR PÅ EGET ANSVAR. OPBEVARING AF RIDEUDSTYR OG ANDET ER LIGELEDES PÅ EGET
ANSVAR.

RIDEHUSREGLER :
1. Når du trækker ind eller ud af ridehuset, skal du vise ubetinget hensyn til de andre ryttere. Se dig
for når du trækker ind.
2. Når to ekvipager passerer hinanden, skal det altid ske venstre skulder mod venstre skulder.
3. Når du rider på volte, skal du vige for dem der rider på lige spor.
4. Der skridtes på hovslaget, dog foregår øvelser i skridt altid indenfor hovslaget.
5. Parader øves indenfor hovslaget.
6. Op og afstigning foregår på midten. Ved brug af skammel dog altid i hjørnet.
7. Heste der trækkes, er på hovslaget venstre volte.
8. Tæpper, jakker osv ligges på barrieren umiddelbart indenfor porten.
9. Longering er kun tilladt, hvis de andre ryttere i hallen/banen giver tilladelse dertil.
10. Ved holdundervisning er det ubetinget underviseren, der bestemmer hvor du må ride.
11. Der vises hensyn til ryttere der er i en undervisningssituation.
12. Husk altid dialog og kommunikation med andre brugere og sikkerhed frem for alt! På den måde
skulle vi alle gerne kunne være her.
13. Der skal fjernes klatter ved brug af ridehus/bane. Vi har alle et ansvar.

