Ordensregler for ridehus og udendørs baner
Sidst opdateret december 2021

GENERELLE BESTEMMELSER FOR RIDEHUSE OG UDENDØRS BANER GENERELT
1. Rytteren skal være medlem af VER, hesten/ponyen skal være opstaldet på VER eller have løst
ridebanekort
2. Alle skal bære godkendt ridehjelm ved ridning på klubbens etablissement
3. Banerne er lukket, når klubben afholder arrangementer
4. Alle ryttere, der benytter materialet til dressur og springbaner forpligter sig til at være med til
reparation og vedligeholdelse af disse, samt overholde etiske regler for omgang med heste/ponyer.
5. Ved individuel ridning rides venstre skulder mod venstre skulder
6. Når man skridter af/varm bliver man altid på hovslaget således, at der kan arbejdes ugeneret inden
for dette
7. Der skridtes så vidt muligt på samme volte, som de øvrige ryttere
8. Hold afstand til andre ryttere. Hvis der rides med pisk, skal denne bæres, så den ikke generer andre
ekvipager
9. Se dig for og vis hensyn i enhver henseende over for ryttere, der er begyndere og ryttere, der rider
på ungheste
10. Udvis hensyn til de ryttere, der modtager undervisning. Når der rides i det lille ridehus, må der
højest være 3 ryttere ad gangen, med mindre andet aftales med underviseren/rytteren
REGLER FOR BENYTTELSE AF RIDEHUSENE
1. Det store og det lille ridehus er lukket for privatryttere, når der er rideskoleundervisning. Se
ridehusplan
2. Adviser ved at kalde og afvent svar, inden du træder ind i ridehuset
3. Sørg for at lukke døren med det samme og hils naturligvis på øvrige ryttere
4. Sid op og af hesten, hvor du generer mindst
5. Tilridning/longering af unge/syge heste foregår i det lille ridehus – dog må der højst longeres en
hest ad gangen!
6. Longering i det store ridehus er ikke tilladt
7. Springning må finde sted;
a. iht. ridehusplanen og som led i rideskoleundervisningen
b. Der må springes i det lille ridehus alle dage, såfremt der er ledigt
c. Ryttere under 18 år skal bære godkendt sikkerhedsvest
d. Brugt springudstyr og cavallettis skal altid sættes på plads efter brug
e. Ødelagt udstyr skal meddeles til Bestyrelsen
8. Af sikkerhedsmæssige hensyn må der ikke være løse heste/ponyer i det store ridehus. Løse heste er
tilladt i det lille ridehus, men skal være under opsyn. Bunden rives og rettes af for eventuelle huller.
Ryttere til hest har fortrinsret
9. Der fjernes gødningsklatter og andet affald i begge ridehuse inden hallen forlades
10. Hunde må ikke medbringes i ridehusene
11. Al affald skal lægges i affaldsspandene. Flasker, kaffekopper m.m. leveres tilbage i rytterstuen
12. Overhold lukketiderne, sidste rytter skal slukke lyset i ridehuse og stalden, samt sørge for alle porte
er lukket
13. Lyset skal være slukket efter kl. 22.00 på hverdage og kl. 20.00 i weekenden
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REGLER FOR BENYTTELSE AF SPRINGUDSTYR PÅ DIVERSE BANER
Lille ridehus:
• Springning i det lille ridehus er tilladt alle dage, såfremt der ikke er undervisning.
• Er der andre ryttere, så spørg om du må sætte spring op. Et nej skal altid accepteres.
• Kommer der andre ryttere, har disse ret til at bede om at springene bliver pakket sammen indenfor
rimelig tid.
Store ridehus;
• Springning er kun tilladt på de tildelte dage og tidsrum.
• Bomtræning er tilladt alle dage, dog KUN i dressurøjemed.
• Cavalettis ikke tilladt.
Udendørs springbane:
• Springning, bomtræning (inkl. cavalettis) tilladt under den åbne sæson.
Udendørs dressurbaner:
• Springning ikke tilladt, ej heller bomtræning.
REGLER FOR BENYTTELSE AF UDENDØRS DRESSURBANER
• Den lille indhegnede dressurbane er fortrinsvis til rideskoleundervisning.
• Longering er ikke tilladt på den lille indhegnede dressurbane
• Der skal fjernes gødningsklatter og affald på begge dressurbaner inden banerne forlades.
• Den store dressurbane (som kan deles i 2) kan benyttes af alle.
REGLER FOR BENYTTELSE AF SPRINGBANE
Springbanen vil under normale forhold (undtaget stævner og vedligeholdelse) stå til fri afbenyttelse inden
for VER´s åbningstider, så længe følgende punkter overholdes:
• Ved springning skal der være en person o/18 år tilstede ud over den springende ekvipage.
• Alle ryttere skal i henhold til DRF´s sikkerhedsregler benytte godkendt og tilpasset sikkerhedshjelm.
• Alle ryttere u/18 år skal i henhold til DRF´s sikkerhedsregler benytte godkendt sikkerhedsvest under
al springning. Voksne medlemmer anbefales brug af sikkerhedsvest.
• Efter springning skal alt springmateriel være sat på plads og bomme lagt retur på bomvognen. Intet
materiale må ligge efterladt direkte på banens underlag.
• Skader på springmaterialet skal meddeles forretningsudvalget.
• Alle medlemmer som benytter springmaterialet er forpligtet til at deltage i vedligeholdelsen af
materialet.
BEMÆRK: Springbanen er i sommerperioden lukket onsdage mellem kl. 15.30 – 21.30 til springning for
rideskole og privatheste/ponyer.
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Og husk, en rytters adfærd bør altid være præget af hensyntagen til sin
hest og over for andre ryttere, så man ved gensidig hensyntagen og
hjælpsomhed skaber og fremmer den rette rytterånd.
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