Ordningsregler för Norra Gotlands anläggning
Othemsvallen


Hjälm ska bäras vid all ridning på anläggningen



Plocka alltid upp gödsel i ridhuset. Gödslet ska läggas i de gröna kärlen. Plocka också
upp gödsel från parkering och grusbana



Släck alltid lyset om Du lämnar ridhuset sist. Ytterbelysningen styrs via timer så den behöver Du inte
tänka på. Ledbelysningen vid läktaren sköts via rörelsedetektor



Ingång med häst till ridhuset sker via gångdörren på den östra kortsidan (bredvid porten). Det är
inte tillåtet att passera med hästar via persondörren vid den västra kortsidan (läktarkortsidan)



Lämna inga dörrar öppna – de kan blåsa sönder. Tänk på att ställa upp ytterdörren med haspen när
Du passerar med häst – för att undvika klämskador



Visa hänsyn till andra ryttare i ridhuset/ridbanan. Håll alltid till höger vid möte med annat ekipage
och om Du skrittar – håll Dig innanför fyrkantsspåret. Vi tillämpar också Svenska Ridsportförbundets
allmänna regler såsom att:
1. Ridning ska ske under tystnad
2. Vid ridning i båda varv hålls till höger vid möte. Vid fler än fyra ryttare i ridhuset rider
ryttarna i samma varv
3. Skritt rids innanför fyrkantspåret
4. Ryttare på volt lämnar företräde för dem på fyrkantspåret
5. Halt görs i mitten av en volt



Knacka alltid och invänta svar innan Du öppnar sargen och går in i ridhuset



Skräpa inte ner – använd papperskorgarna



Det är endast tillåtet att använda de bommar som ligger på sargen för träning.



Plocka alltid bort hinder och annat träningsmateriel efter Dig



Var rädd om ridhusunderlaget – Det



I klubbens utbildningslokal finns toalett (även handikappanpassad) samt möjlighet att koka the och
kaffe. Kod till ytterdörren får Du om Du mejlar till ngr@live.se



Belysningen till utebanan tänds inne i hallen i utbildningslokalen. Kod till dörren krävs

är inte tillåtet att longera

Ha det så roligt på klubbens anläggning 
Hälsningar styrelsen för Norra Gotlands Ridklubb

