RIDHUSREGLER
STERK

Samtliga besökare:
*
Barnvagnar och små barn utan målsman, får ej vistas i stallar eller inne i ridhusen.
*
*
*

Bilförare ombedes respektera de olika parkeringsplatser som finns.
Rökning får endast ske på anvisad plats.
Besökande hundar skall hållas kopplade.

Privatryttare skall :
*
Ha löst anläggningskort samt medlemskort för STERK för att kontinuerligt få utnyttja
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

anläggningen.
Parkera transporter utanför stora ridhusets stora parkering.
Hålla rent efter sig och sin häst (även spillning).
Av och påklädning av häst får ej göras i ridhusen.
Ingång endast genom lilla dörren vid pågående ridskoleverksamhet.
När Du går in: öppna försiktigt dörren på glänt och "hoa", invänta svar.
Användande av klubbens hindermateriel för träning, får endast göras i samförstånd med övriga
ryttare. (Tävlingshinder får ej användas till träning)
Vid all ridning, körning, longering och tömkörning skall godkänd hjälm med knäppt hakband
bäras. Gäller på hela anläggningen
Longering är endast tillåten när Du är ensam och skall ske med Huvudlag (träns alt. Kapson)
Endast av klubben utsedda och godkända ridlärare och lagtränare får undervisa på Sterks
anläggning.
Löshoppning är endast tillåten under ledning, av klubben godkänd, lärare / tränare
Stäng dörrar efter Dig.
Släck ljuset efter Dig om Du är ensam på anläggningen. Gäller ridhus och utebanan.
Ytterbelysningarna släcks automatiskt.
Ta hänsyn till ev lektionsundervisning.
Gå tyst och försiktigt i ridhus och på läktare. Jästr kan lätt bli skrämda

- Lista på alla som betalt sin anläggningsavgift finns i ridhusen.
- Schema över ridhusfördelning, m.m finns i ridhusen.
- Ryttare som deltager i lagträning måste tävla för Stora Ekeby Ridklubb

Hjälp oss behålla den fina anda vi har i vår klubb genom att följa de regler som finns.
Hör gärna av Dig med Dina åsikter. Vi kan bli ännu bättre.

Styrelsen Stora Ekeby Ridklubb

Informations ansvarig :
Kansli 0220 – 43810, sterk@storaekeby.nu

Underhålls ansvarig samt Övriga frågor:
Cecilia Esseen 070 2695949

Sedvanliga Ridhus och Säkerhetsregler:















Upp och avsittning sker i mitten av en volt.
Håll till höger vid möte.
Rider du på en stor volt, håll dig tydligt innanför spåret så att andra kan rida utanför.
Ryttare på fyrkantsspåret har företräde före dem på volten.
Skritta alltid innanför spåret.
Halt görs i mitten av en volt
Ryttare bör inte rida i bredd.
Visa hänsyn och anpassa din ridning så att du inte stör andra ryttare
Ridning skall ske under tystnad
Mobiltelefon eller hörlurar får ej användas vid ridning
Har du plockat fram bommar och hinder, plocka undan efter dig.
Mocka efter varje ridpass!
Efter avslutat ridpass meddela när du lämnar ridhuset
Sista ryttaren som lämnar ridhuset ansvarar för att det blir släkt och stängt

På anläggningen gäller ridsportförbundets ledstjärnor
HÄSTEN
Jag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden
Jag behandlar alla hästar med respekt
Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa
Jag tränar och tävlar i samspel med hästen o kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av
Jag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen
MÄNNISKAN
Jag visar respekt för alla människor
Jag bekräftar och berömmer andra
Jag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller
Jag är en god förebild för ridsporten
Jag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler

Informations ansvarig :
Kansli 0220 – 43810, sterk@storaekeby.nu

Underhålls ansvarig samt Övriga frågor:
Cecilia Esseen 070 2695949

