Sikkerhedsregler for Skovlundegård Rideklub!!
1. Bær godkendt ridehjelm under ridning – undtaget herfra er ryttere med bagrytter
2. Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
3. Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år. Andre opfordres til også at bære
sikkerhedsvest ved springning af sikkerhedsmæssige årsager og som et godt eksempel.
4. Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
5. Før altid en hest i trense eller træktov
6. Løb eller råb ikke i stalden
7. Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet
8. Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
9. Du må aldrig anvende sporer uhæmmet
10. Efterlad aldrig heste på opbindings- og striglepladser uden opsyn
11. Lad aldrig 2 heste passere hinanden på steder hvor staldgangen er mindre end 2 m bred
12. Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser mv.
13. Du skal have taget ryttermærke 1 eller have viden tilsvarende dertil for at opholde dig alene i
stalden
14. Du skal have taget ryttermærke 2 eller have viden tilsvarende dertil for at kunne deltage i ”fri
ridning” uden undervisning
15. Du skal have taget ryttermærke 3 eller have viden tilsvarende dertil for at lukke eller hente
heste på folden
16. Inden man trækker hesten ind i ridehuset, skal man sikre sig at der er fri passage ved porten.
Dette gælder også når man skal ud igen
17. Opsidning skal ske på midten af den nærmeste 20 m volte, eller i hjørnet ved skamlen. Det
samme gælder afsidning
18. Skridt skal ske ca. 1 m inden for hovslaget, idet man følger stor volte, og ikke flakker rundt til
gene for de øvrige ryttere. To ryttere bør alene skridte ved siden af hinanden, når det kan ske
uden at være til gene for andre
19. Såfremt antallet er ryttere ikke overstiger 6, rides der fri volte. Rytterne mødes altid venstre
skulder mod venstre skulder, og man skal i god tid sørge for at markere sin position og holde

øjenkontakt med den rytter man møder. Med mindre andet er aftalt, skal man holde sig til at
ride gængse figurer, således som de er beskrevet i de lette dressurprogrammer. Det gør det
nemmere for andre at forudse hvilken vej man rider. Ønsker man at ride program, indhenter
man accept fra de øvrige ryttere, som til gengæld udviser størst muligt hensyn
20. Såfremt antallet af ryttere overstiger 6, rides der på samme volte. Af praktiske årsager er det
den ældste rytter, der annoncerer når volten changeres. Dette bør gøres med jævne
intervaller, der ikke bør overstige 10 minutter. Ansvaret overdrages til næstældste, når ældste
rytter skridter af
21. Der er adgang for én privatunderviser ad gangen i ridehuset. Ryttere der får undervisning har
ingen særlig fortrinsret, men det er et tegn på godt kammeratskab, hvis de øvrige ryttere viser
hensyn
22. Longering i ridehuset kan alene ske såfremt antallet af ryttere ikke overstiger 3, og kun hvis der
er givet accept af samtlige ryttere
23. Hesteejere, som pga. sygdom eller skader på hesten, har behov for at trække med deres hest i
ridehuset, skal holde sig ca. 1 m indenfor hovslaget på stor volte. Heste ejeren skal befinde sig
på hesten indvendige side. Med mindre der er fri volte, følger man den annoncerede volte
24. Heste som sparker, skal, som advarsel for andre, bære et tydeligt rødt bånd i halen
25. Ved ethvert ophold i ridehuset skal man optræde som et godt eksempel for andre og en
værdig repræsentant for ridesporten. Det er f.eks. god tone at hilse på sine klubkammerater
og man bør i det hele taget opføre sig høfligt, hjælpsomt og imødekommende. Heraf følger
bl.a. at rutinerede ryttere tager særligt hensyn til mindre rutinerede kammerater, ligesom der
vises udvidet hensyn overfor ryttere på ungheste. Man bør endvidere hold sig for øje, at man
befinder sig i ridehuset for at arbejde med sin hest og at man derfor ikke bør parere ved
barrieren eller andre steder for at snakke
26. Det er ikke tilladt at tale i mobiltelefon eller skrive SMS under ridning. Ej heller hører musik via
headset el.lign. Ønsker man at høre radio under ridningen, bør det ske for moderat lydstyrke,
og kun med accept fra øvrige ryttere
27. Sidste rytter i hallen, skal sørge for at slukke lyset, radioen og lukke porten
28. Medlemmer af SGR som ikke står på Skovlundegård, kan benytte ridehuset efter særlig
forudgående aftale. Der skal forinden være betalt for ridehuskort, samt fremvist gyldig
vaccination for hesten
29. Ridehallen er lukket for ridning – når der er holdundervisning – se tidspunkt og dage på
opslagstavlen
30. Kend klubbens forholdsregler ved brand og kend klubbens opslag med de vigtigste
telefonnumre

