Regler för anläggningen. 2021.2
Regler gäller även för medhjälpare.
Du förväntas vara en god förebild, hälsa på alla, stå för en god och säker hästhantering, samt tagit
del av vår värdegrund.
All hästhantering på anläggningen sker i enlighet med Säker med häst- Säkerhetsanvisningar
inom svensk ridsport. Häftet finns att hämtas på ridklubben.
Du måste genomgå säkerhetsutbildningen och skriva under säkerhetsavtal som medlem före
du använder anläggningen.
Anläggningsavgift/anläggningskort måste lösas och görs upp i förväg med ridskolechef. Du kan
endast lösa engångsavgift 5 gånger utan medlemskap. Anläggningsavgiften ingår i lektionsavgift
och uppstallning.
Din häst måste vara frisk och inte träffat smittad/ sjuk häst de senaste 21dagarna före den besöker
anläggningen. Detta för att inte smitta andra. Vi vill att din häst är influensavaccinerad och
stelkrampsvaccinerad.
Följande regler gäller utöver regler i säker med häst:
Regler för hela anläggningen:
 All hästhantering sker på egen risk.
 All hantering av häst i rörelse eller bland lösa hästar ska ske med godkänd
hjälm.(Undervisade ridlärare/ tränare behöver inte ha hjälm vid ridundervisning från marken)
 Anläggningen är rökfri.
 Anläggningen får endast tillträdas vardagar 7.00–21.30 och helger 8.00-20.00. Då finns
anställd personal och jourpersonal på anläggningen. Information om bokade aktiviteter då du
ej kan använda anläggningen eller delar av anläggningen kan fås på telefontiden.
 Vi använder inte telefon, hörlurar eller kommunikationsutrustning i samband med handhavande av
häst i rörelse och aldrig till häst.

 Personalen finns till hands och kan svara på frågor men kommer också att tillrättavisa dig om
de ser att säkerhetsreglerna inte följs.
 På grund av säkerhetsrisken hjälper personalen ej till med lastning.
 Personbilar hänvisas till personbilsparkeringen (använd ej parkeringen som är till bilar med
transport). Bil med transport hänvisas till parkeringen bakom ladan. Skottkärra och grep
finns vid gödselplatsen. Inga hästar på personbilsparkeringarna och undvik hästar på vägen
runt anläggningen.
 Du som är 16år eller yngre har hjälm vid all hästhantering.
 All i och urlastning ska ske i träns eller grimma med kedja under hakan.
 All gödsel skall tas upp och läggas i utsatta skottkärror vid manegeingångarna och

gödselplatsen. Är skottkärran full töm den i anvisad container. OBS vi tar ej emot spån.
 Hästar utan uppstallningsavtal får ej beträda stallet
Ridhusregler:
 Håll till höger vid ridning.
 All skritt innanför spåret.
 Ridning på spåret har företräde framför voltspårsridning. Vid fler än fem i lilla ridhuset rid i
höger varv på C-volten och i vänster varv på A-volten.
 All ridning, longering och tömkörning ska ske med träns.
 Vill du longera eller tömköra och ni blir 3 eller fler i manegen så måste du få ok att fortsätta
från de som rider. Om inte så måste du avsluta. Ridskoleverksamheten får överträda denna
regel dagtid (före kl 16) för att kunna arbeta med hästarna.
 Hoppning får ske enligt ”Hopptider”. Myndig person ska finnas med om ryttaren ej är
myndig.
 Endast träningsmaterial i hinderförrådet under loftet i stora manegen får användas. Var sak
har sin plats - följ anvisningar. Materialet får endast användas vid hopptid. Dessa hinder får
även användas i paddocken. April- september kommer det att stå ett hinder framme i
paddocken. Övriga hinder måste plockas in i gen.
 Förstörs hinder, sarg eller annat skall detta meddelas personalen omedelbart. I vissa fall kan
man bli ersättningsskyldig för skadan.
 Var uppmärksam på övriga på ridbanan eller som vill in på ridbanan.
 Släck ljuset om du är sist.
 Inga lösa hästar i stora ridhuset. I lilla ridhuset får du släppa hästen lös under uppsikt av
ansvarig myndig person. Kommer ridande och vill in så måste du avbryta. Verksamheten/
personalen har företräde till lilla mangenen, för att släppa lektionshästar alla vardagar kl.1415. Du krattar och återställer underlaget efter dig.
 Vill du använda ridhuset på ett sätt som gör att ingen annan kan nyttja ridhuset samtidigt, så
måste du boka tiden och betala för det. (Förslag om du vill tex löshoppa och inte vill boka är
att du frågar alla med anläggningskort om de vill vara med och ni hjälps åt).
 Uppsittning, på och avklädning av ryttare samt halter sker på medellinjen.
 På och avklädning av ryttare eller häst får endast ske uppsuttet om man har hjälp av
medhjälpare som håller hästen.
 Kläder hängs på uppsatta krokar i hörnet. Sargen får ej användas.

Hopptider
Stora ridhuset
Dag
Tider
Måndag 08.00 – 18.00
Tisdag
14.00-17.00
Onsdag
08.00 – 11.00
Torsdag 08.00 – 11.00
Fredag
21.00 – 21.30
Lördag
8.00-10.00
Söndag
14.00 -20.00

Lilla ridhuset
I lilla ridhuset får hinder tas fram om det är ledigt
i stora ridhuset samtidigt.

Regler för tränare i manegen
 Ryttare som tar hit en extern tränare ansvarar för att tränaren säkerhetsutbildas för vår
anläggning och skriver på säkerhetsavtal gällande tränare. Säkerhetsavtalet finns att ladda ner
från hemsidan och ska vara ridskolechefen tillhanda före träningstillfället. Kontakta
ridskolechef för att boka kurs.
 Vill ni anordna träning för flera så kontakta ridskolechef för att hitta lösningar
 Det får endast vara en tränare i taget/manege och detta ska vara för anmält till personalen, så
att övriga ridande kan planera sin ridtid. Personalen har telefontid mån- fre. 14.15 – 14.45,
samt lörd. 9.00 – 9.30. Tränaren får ha max 2 elever samtidigt och ska vara informerad om att
andra ryttare får rida i manegen samtidigt.
 Väljer du att chansa och ha träning utan att boka får du vara beredd på att under alla
omständigheter avbryta träningen om fler än 2 ryttare kommer in och ska rida.
 Fria tränartider finns på tisdag och torsdag 12-13, då behöver du ej boka tränar tid.

