Uppdatering 2021-01-04

INFORMATION TILL DIG MED ANLÄGGNINGSKORT
Nyttjandeanvisningar för anläggningskortsinnehavare KDRF
Ridhusschemat
✓ Tid bokad av verksamheten markeras med gult fält på ridhusschemat.
✓ Ledig och disponibel tid för ryttare/kuskar med anläggningskort markeras vitt fält på ridhusschemat.

Hoppning/körning
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Max 6 hinder/portar får byggas fram.
Kolla om det går bra för dina medryttare/kuskar innan du bygger fram.
Bygg innanför spåret.
Tänk på att inte bygga i hela ridhuset och att det ska finnas plats för ekipage att passera obehindrat.
Hinder/bommar plockas bort direkt när man är klar med dem.
Ridskolan kan ibland lämna hinder/bommar framme tex under någon timme. Dessa får användas, men ska återställas efteråt.

Löshoppning/tömkörning
✓ Stäm av med ev övriga ryttare innan du börjar longera/tömköra din häst.
✓ Här går ridning först. Om ny ryttare ansluter efter påbörjad longering/tömkörning får hen invänta tills du är klar om hen inte vill
rida/köra samtidigt.
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✓ Det är inte tillåtet att longera/tömköra i vanlig grimma.

Förhållningsregler & rutiner- för ökad säkerhet och trivsel
Varje gång man är och tränar på anläggningen ”loggar” man sig med sin passertagg.
Detta är för att vi ska kunna mäta nyttjandegraden på anläggningen och under vilka tider.

All vistelse och ridning/ körning på anläggningen
✓
✓
✓
✓
✓
✓

All vistelse och ridning/körning på anläggningen sker på egen risk.
Din häst ska ha ett fullgott och giltigt vaccinationsintyg.
Små barn/ barnvagnar ska vara under god uppsikt och lämpligt placerade i stallet/på anläggningen.
Barn som vistas i manegen samtidigt som häst och ryttare/kusk vistas där, ska bära hjälm.
Hundar ska vara kopplade och får inte medföras i manegen/ på utomhusbana när hästar vistas där.
”Taggen” är personlig vilket innebär att man inte får släppa in andra ekipage på anläggningen.

Kommunikation
✓
✓
✓
✓

Här hälsar vi på allt och alla. Ta dig tid att säga några ord även om man inte känner varandra.
Var artig och trevlig mot dina hästkamrater!
Använd god kommunikation med varandra för att motverka missförstånd. Vi tänker på hur vi framför våra åsikter och önskemål.
Det är viktigt att vi som hållit på länge ser nytillkomna, att vi tar kontakt med ponnyryttare/kuskar och nya medlemmar på anläggningen
och verkligen visar dem omtanke. Det är inte alltid så lätt när man är yngre eller ny att våga ta plats.
✓ Alla är lika mycket värda oavsett ålder, häst och gren.
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Säkerhet
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tänk på säkerheten vid all hantering av era hästar.
All ridning/körning/tömkörning/longering sker med hjälm.
Använd inte din mobil när du rider/hanterar din häst, förutom vid absolut nödfall.
Hörlurar i båda öronen är olämpligt och är inte tillåtet om ni är mer än en i ridhuset.
Klädsel och utrusning ska i första hand ordnas utanför ridhuset.
Hjälp varandra och visa hänsyn.

Gästande uppstallning
✓
✓
✓
✓

Då ridskolans hästar/ ponnyer vistas utomhus går det bra att låna ridskolans spiltor.
Du ansvarar alltid för att mocka efter din häst i såväl spilta som i ridhuset.
Omockade spiltor debiteras 100 kr.
När väder tillåter, görs hästarna klara utomhus. Det finns en viss säkerhetsrisk med andra ryttare i manegen när man står i hörnet och
tar av täcken, sadlar, klär av sig ytterplagg etc.
✓ Håll ordning på dina persedlar. Utrymmet vid medlemsuppstallades boxplatser samt hörnan i ridhuset är ingen avstjälpningsplats.
✓ Ridskolestallet får ej användas som passage till ridhuset när ridskolehästarna är inne.

Utrustning
✓ Alla använder godkänd utrustning – alltid huvudlag och godkänd hjälm med knäppt hakband.
✓ Vid hoppning, använd gärna säkerhetsväst.
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Välkommen in i manegen
✓ Ingång till manegen sker via lilla sidodörren på innergården.
✓ Knacka ordentligt och invänta klartecken innan du öppnar dörren till ridhuset.
✓ Du som är inne i ridhuset svarar högt och tydligt.

Regler för nyttjande av ridbanor/ridhus
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gör upp- och avsittning vid medellinjen.
Upplys andra om din häst är mötesskygg, brukar sparkas eller bitas - märk med rött band.
Håll säkerhetsavståndet mellan varandra (minst en hästlängd).
Högerregel gäller, d.v.s. hålla till höger vid möte.
Skritt innanför spåret, trav och galopp på spåret. Skritta inte och gör inte halt på spåret.
Spåret har företräde framför volter och diagonaler.
Mocka alltid efter din häst, på så sätt håller vår gemensamma ridhusbotten längre.
Plocka bort hindermaterial, koner etc.
Man bör tänka på och visa extra hänsyn om det är någon ny/oerfaren ryttare/kusk/häst på anläggningen.
Samma regler gäller både inom- och utomhus.

