
 

 

       Regler og retningslinjer for Sjørring Rideklub (November 2017) 

Sjørring rideklub omfatter ca. 80 medlemmer og 12 opstaldede heste/ponyer. Derfor er alle nødt til 

at følge klubbens regler og retningslinjer. I tvivlsspørgsmål kontakt venligst daglig leder. 

 

Regler og retningslinjer: 

 Vi vægter højt at alle i klubben trives, derfor er det vigtigt at der er plads til alle, vis hensyn 

til de andre ryttere og besøgende. 

 

 Al færdsel på klubbens arealer både til fods og til hest, er på eget ansvar og egen forsikring. 
 

 Ryttere der rider, skal føle sig trygge og alt negativ snak om andres ridning, er ikke i 

orden. Hvis man har gode råd, så giv dem til den der rider (efter timen), ikke til andre i 

klubben!  
 

 Der skal være ro og orden på hele matriklen, så der er plads til alle, der gerne vil opholde sig 

der. 

 

 Det forventes at alle deltager aktivt, som frivillig med alle de opgaver der er i løbet af et år. 

 

 Det er hesteejerens pligt at have hesten ansvarsforsikret. 

 

 Bruger man klubbens faciliteter, er der påkrævet et ½ årlig aktiv medlemskab som ligger 

fast jan-juni og juli-december, og at man betaler for et facilitetskort, medmindre andet er 

aftalt med daglig leder, eller at det er et arrangement hvor ikke medlemmer også er 

velkommen. 

 

 Vær opmærksomme på hinanden, tilbyd din hjælp, så skaber vi både større sikkerhed og 

trivsel.  

 

 Det er forbudt at nyde alkohol i klubben, undtagelser kan kun ske efter særlig aftale med 

bestyrelsen.  

 

 Det er forbudt at ride og/eller håndtere hestene med alkohol i blodet, pga. sikkerhed og 

forsikringer.  

 

 Efterlad altid klubben, som du gerne selv vil modtage den.  

 

 Oplever du en uhensigtsmæssig opførsel både over for dyr eller medmennesker så kontakt 

bestyrelsen eller daglige leder. 

 

 Åbningstiderne er alle ugens dage kl. 7-22. Ophold på klubbens arealer er ikke tilladt 

udenfor åbningstiden uden det er særligt aftalt med daglig leder.  

 

 Sidste mand eller kvinde låser, lukker og slukker efter sig.  

 

 Ethvert medlem har pligt til at holde sig ajour omkring regler, priser, regler og retningslinjer 

osv. Informationer kan ses på www.sjoerring-rideklub.dk.  

 

 Ved ridning og håndtering af heste og ponyer, skal man bære forsvarligt og lukket fodtøj. 

 

 Ingen må føre en hest uden trense eller grime. 

 

 Efterlad aldrig en hest på striglepladsen uden opsyn. 

http://www.sjoerring-rideklub.dk/


 

 

 

 Hestene vaskes ved risten i stalden, flyt evt. halm, husk at rense risten efter brug så den ikke 

stopper til. 

 
 Alle ryttere skal benytte godkendt sikkerhedshjelm. OBS nye regler fra 1/1-2018. 

 

 Ved vognkørsel benytter alle under 18 år godkendt sikkerhedshjelm. 

 

 Vi anbefaler at man bruger sikkerhedshjelm ved al omgang med hestene. 

 

 Rytter under 18 år skal ride under opsyn af voksen (person over 18 år). 

 

 Alle ryttere skal springe med sikkerhedsvest, gælder så snart bommen er løftet fra jorden. 

 

 Springning og løsspring er kun tilladt i springtimerne, eller søndag fra kl. 17-19. Hvis hallen 

ikke skal bruges til andre arrangementer. 

 

 Hesten skal altid behandles ordentligt. Ingen rykker/flår/saver hesten i munden, ingen 

anvendelse af pisk udover almindelig irettesættelse/korrektion og ingen anvendelse af sporer 

uhæmmet. Ingen slår eller sparker hestene. 

 

 Op- og afsidning foregår på midten af ridehallen/banen (det er dog 

tilladt, at bruge de opstillede opsidningsrekvisitter). 

 

 Ved fri ridning på begge volter, passerer man hinanden venstre mod 

venstre – dog rides cirkelvolter altid indenfor hovslaget. 

 

 Ved al holdundervisning er hallen/ridebanen lukket. 

 

 Stalden skal fejes efter brug. 

 

 Hestepære skal samles op i ridehallen og på udendørsbanen efter hver ridetime. (Også på 

gårdspladsen.) Trillebøren til hestepære tømmes når den er fyldt. 

 

 Rytterstuen og toilet efterlades opryddet og fejet. 

 

 Træhesten må kun bruges til undervisning. 

 

 Rygning skal forgå udendørs, vi henviser til bænkene udenfor.  

 

 Hunde er kun tilladt i snor og skal være stille. 

 

 Der er af sikkerhedsmæssige årsager sat kameraer op udenfor, i ridehallen og i stalden. 

 

 Det er ikke tilladt at klippe hestene uden dette er aftalt med daglig leder. 

 

 Al håndtering af klubbens heste skal være efter aftale med daglig leder. 

 

 Ved offentlige arrangementer fotograferes/filmes der i rideklubben, som bruges på 

hjemmesiden og facebook.  

 

 

Reglerne gælder Alle der benytter rideklubben. Dog kan der være undtagelser, f.eks. med 

voltigering, er du i tvivl spørg bestyrelsen, de vil gerne hjælpe!  

Hvis ikke reglerne bliver overholdt, kan bestyrelsen vælge at stoppe et medlemskab iflg. 

vedtægterne.  


