Ordens- og sikkerhedsregler 2016

Stalden:
•
Der skal holdes ro og orden i stalden. Ingen råben og løben
•
Heste på staldgangen skal bindes i to træktove
•
Sæt striglekasser ind i boksen mens der rides og på plads
efter brug
•
Husk at slå sadelknægte ned når man forlader staldgangen
•
Staldgange og vandspiltov skal fejes efter brug
•
Der må ikke renses hove i vandspiltovet, da afløbene stopper
•
Redskaber skal hænges på plads igen efter brug
•
Flasker og skrald skal smides i skraldespanden

Ordens- og sikkerhedsregler for
Tobøl Rideklub

Lys og døre/porte:
•
Husk at slukke lyset, hvis du er den sidste der forlader hallen
(Lyset i den store hal skal dog ikke slukkes hvis der er andre
på vej der ind (nogen er ved at sadle op). Det koster for meget
at slukke og tænde dem hver gang – det er specielle lamper.
•
Den der forlader området sidst om aftenen, skal huske at slukke lys i stalden og ridehaller samt lukke dørene. (Tjek først om
alle ryttere er færdige i ridehal og stald før du slukker.)
En opfordring fra Tobøl Rideklub:
Hjælp os gerne mens dit barn får undervisning. Du må meget gerne:
•
•
•
•

Tømme trillebørene der står i begge ridehaller
Tømme skraldespanden på tribunen (poser ligger i rytterstuen)
Feje på tribunen (kost står nedenfor trappen ved springene)
Feje udenfor ridehallerne og gangen ned mod stalden

Du er altid velkommen til at kontakte én fra bestyrelsen hvis der er
noget du er i tvivl om ☺

Vi håber at vores medlemmer vil efterleve disse retningslinjer og
dermed gøre Tobøl Rideklub til et sikkert og rart sted at være
Venlig hilsen
Bestyrelsen TBR
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Brug af TBR’s faciliteter:
•
Færdsel med heste på TBR´s arealer (udover stævner) er kun
tilladt for medlemmer af TBR
•
Alle heste skal have facilitetskort for at man kan benytte ridehallerne og udendørsbanerne uden for undervisningen
•
Al færdsel på hele rideskolens område sker på eget ansvar
•
Al ridning og omgang med heste af børn/unge under 14 år må
kun ske under opsyn af personer over 18 år
•
Ingen fører en hest uden trense eller træktov
•
Hestepærer skal altid fjernes straks efter ridning og lægges i
trillebørene, som meget gerne må tømmes, når de er fyldt
•
Alle rydder op efter sig både i ridehaller, rytterstue og tribune

Undervisning:
•
Gangen i den nye stald er reserveret til opsadling af elevponyer i forbindelse med undervisning
•
Ved holdundervisning er ridehallen lukket - se halplan på tbr.dk
•
Forældre og andre tilskuere bedes opholde sig i ro på tribunen
under undervisning og ikke blande sig i undervisningen
•
Hvis dit barn ikke kan lade være med at kalde på din opmærksomhed, har vi en dejlig rytterstue du kan benytte
•
Ved eneundervisning er hallen åben, men de øvrige ryttere
viser hensyn overfor for dem der modtager eneundervisning,
og underviseren må ikke forstyrres
•
Al undervisning må kun forestås af TBR’s ridelærere

Ridning generelt:
•
Det er påbudt alle at bruge godkendt ridehjelm og forsvarligt,
lukket fodtøj ved ridning og håndtering af hest. Derudover skal
alle personer under 16 år bære ridehjelm under omgang med
klubbens ponyer – også i stalden
•
Hesten skal altid behandles ordentligt. Ingen rykker/saver hesten i munden. Ingen anvendelse af pisk udover almindelig
irettesættelse/korrektion og ingen uhæmmet brug af sporer
•
Man råber ”kommer ind”, inden man går ind i ridehallen
•
Opstigning og afstigning foregår i midten af ridehallerne. Det er
dog tilladt at benytte de opstillede opsidningstrapper.
•
Ved ridning på begge volter passerer man hinanden venstre
mod venstre.
•
Der skridtes på hovslaget én for én og ingen holder unødigt
stille på hovslaget. Vis hensyn og hold afstand under ridningen
•
Ophold til fods i ridehallerne eller på banerne skal ske under
hensyntagen til de ridende og er på eget ansvar
•
Ingen rider med musik i ørerne eller bruger mobil under ridning

Springning og longering:
•
Den store ridehal er reserveret til springning hver lørdag fra
11.00 til 14.00. Springning udenfor dette tidsrum kan ske i den
lille ridehal, hvis de øvrige ridende accepterer dette
•
Ved springning skal alle under 18 år bære godkendt sikkerhedsvest. Alle opfordres dog til at bruge sikkerhedsvest
•
Alle der springer skal være under opsyn af en person over 18
år, som befinder sig på jorden i hallen
•
Husk at rydde springene på plads efter brug og rette huller
•
Longering og løsspringning er kun tilladt i den lille ridehal
•
Longering er kun tilladt under hensyntagen til de øvrige ryttere
•
Løse heste er kun tilladt i den lille ridehal og kun under opsyn
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Rygning:
•
Rygning er forbudt overalt indendørs

