
RIDEHUS/-‐BANE	  REGLER	  
• Alle	  rider	  med	  sikkerhedsgodkendt	  ridehjelm.	  

• Alle	  rider	  med	  fodtøj	  beregnet	  til	  ridning,	  dvs.	  som	  har	  en	  glat/let	  rillet	  sål,	  en	  lille	  

hæl	  og	  som	  ikke	  har	  snører,	  der	  kan	  hænge	  fast	  i	  bøjlen.	  

• Ingen	  fastgør	  sig	  til	  hesten	  ved	  f.eks.	  at	  vikle	  træktov	  rundt	  om	  hånden	  eller	  livet.	  

• Ingen	  rykker/flår/saver	  hesten	  i	  munden	  med	  biddet.	  

• Ingen	  løber	  eller	  råber	  i	  nærheden	  af	  hesten.	  

• Ingen	  anvender	  pisk	  udover	  almindelig	  irettesættelse	  og	  korrektion.	  

• Ingen	  anvender	  sporer	  uhæmmet.	  

• Hestens	  efterladenskaber	  opsamles	  og	  bunden	  jævnes	  i	  tilfælde	  af	  ujævnheder.	  

• Ingen	  løse	  hunde,	  da	  det	  kan	  være	  med	  til	  at	  starte	  en	  ulykke.	  

• I	  ridehallen/på̊	  banerne	  må̊	  der	  ikke	  være	  tilskuere	  og/eller	  andre	  personer	  end	  

ryttere,	  undervisere,	  trækkere	  samt	  eventuelle	  andre	  med	  et	  formål.	  

• Hallen/banen	  er	  lukket,	  når	  der	  er	  holdundervisning.	  

• Der rides venstre mod venstre uanset gangart.	  

• Hold afstand med min. 2 meter, når der rides forbi andre ekvipager.	  

• Eventuelle tæpper og jakker skal hænge på kortsiden ved C.	  

• Hvis der skal snakkes med tilskuere, skal der holdes min. 2 meter fra hovslaget.	  

• Er der flere i hallen/på banen, skal parader, piruetter og des lignende øvelser laves min. 

2 meter fra hovslaget.	  

• Der	  må̊	  ikke	  longeres,	  når	  der	  er	  andre	  ryttere	  på̊	  banen.	  

• Ingen	  løse	  heste	  på̊	  banen,	  da	  dette	  skaber	  ujævnheder.	  Der	  må	  gerne	  løsspringes,	  

men	  bunden	  skal	  efterfølgende	  jævnes	  ved	  store	  ujævnheder.	  

• Der	  råbes:	  ”Jeg	  åbner”,	  når	  man	  åbner	  porten	  til	  hallen,	  således	  andre	  ryttere	  og	  

heste	  ikke	  forskrækkes.	  Der	  skal	  ventes	  på	  respons	  fra	  ryttere	  i	  hallen.	  

• Der	  skal	  være	  opsyn	  med	  alle	  u/18	  år	  ved	  både	  dressur	  samt	  springning.	  

• U/18	  år	  skal	  benytte	  sikkerhedsvest	  ved	  springning.	  

Go’	  ridetur!	  J 	  


