Sikkerhed frem for alt:
En guide til god og sikker omgang med hesten.
Hvis man er usikker spørg endelig din underviser.

•

Vær klar i det rigtige udstyr når du kommer ind i stalden, støvler, hjelm og passende tøj er
vigtigt, jeans er ikke at anbefale til ridning. Cykelhjelm kan bruges første gang.

•

Udstyr hentes, sadel, trense og striglekasse, man finder en plads på staldgangen.

•

Hesten hentes i boksen, husk altid et trækketov for sikkerhed. Boksen lukkes derefter igen.

•

Skal man forbi en anden hest på staldgangen, stopper man i god tid, beder om lov til at
kommer forbi. Hvis der er flere på række, så rykker alle til samme siden inden man går forbi,
så man ikke kommer i klemme mellem 2 heste. Husk ikke alle heste elsker hinanden.

•

Hesten bindes i begge sider, husk at sikkerhedskarabinhagen skal sidde i grime.

•

Når hesten er sadlet op, flytter man sine ting ind i boksen eller ind til siden, så der er plads
til næste hest på staldgangen. Vi er mange brugere af stalden så hold god orden.

•

Efter ridetimen følges samme rutine igen, dog omvendt.

•

I Tobøl Rideklub skal man være 14 år før end at man selv må ride og sadle op i stalden. Man
har som elevrytter hjelm på når man håndterer hesten også på staldgangen. De 14 år gælder
alle ryttere.

•

Forældre, søskende og andre som er med, skal også have fornuftigt fodtøj på i alt omgang
med hesten, også om sommeren.

•

Man løber ikke og råber ikke i stalden og omkring hallerne.

•

Søskende må ikke sidde på gulvet, kravle rundt om hesten, det er et levende dyr som
pludseligt kan blive bange og reagere. Man skal omgås heste med den største respekt.

•

Vi har en rigtig fin rytterstue som er opvarmet og som har både tegnesager, blade og et tv.

husk at sætte tingene på plads.

Hilsen Bestyrelsen i Tobøl Rideklub

