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Stald
Rengøring
1. Støv og spindelvæv fjernes jævnligt. Gerne mindst 1 gang i måneden.
2. Boksen vaskes ned udvendigt mindst 1 gang årligt.
3. Vinduer skal rengøres efter behov.

Staldgang/striglepladser
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hvis der er mulighed for det sadles der op i boksen eller på striglepladsen.
Hvis man stiller sig på staldgangen skal man rykke sig for andre uden tøven.
HUSK at feje på striglepladser og staldgang når man er færdig.
Striglepladser efterlades opryddet.
Heste må ikke stå uden opsyn på staldgang og strigleplads.
Vask ikke hest på striglepladsen, der er ingen afløb.

Boksluger
1. Der må kun opbevares det mest nødvendige på bokslugen, det er ikke et opbevaringssted.
2. Sørg for at det ikke hænger til gene for andre.

Udmugning
1. Der må muges ud i alle hverdage.
2. Der må ikke muges om lørdagen efter kl 15.
3. Der må ikke muges om søndagen og på helligdage. Dog må der fjernes hestepærer i spåne-og
træpillebokse.
4. Det er ikke tilladt at tage ekstra wrap og halm uden aftale.
5. Trillebøre skal tømmes midt for møddingen.
6. HUSK at feje helt ned til møddingen.

Folde og græs
Små folde
1. Luftefolde må benyttes 3 timer dagligt.
2. Husk at lave aftaler med de andre opstaldere.

Græsmarker
1. Efter aftale med Jytte eller Ulla
2. Springbanen må ikke benyttes for græsmark.

Ud og indlukning
1. Heste skal trækkes i grime og træktov.
2. Man må kun trække 2 heste ad gangen, såfremt man har ryttermærke 3 eller tilsvarende
kendskab til heste , og er over 16 år.
3. Ud og indlukning er på eget ansvar

Ridehuse og ridebaner
Mobiltelefoner
1. Der må ikke benyttes håndholdt mobiltelefon under ridning.
2. Hvis man vil høre musik skal man starte det inden man hopper op, og stoppe det når man er
hoppet af.
3. Hvis der rides med musik skal man være i stand til at være opmærksom på omgivelserne, da
dette ellers kan føre til en farlig situation.

Fri ridning og hold
1. Når der er holdundervisning i den store hal, rides der fri ridning i den anden ende af hallen.
2. Er der enetime i den ene ende og holdundervisning i den anden, er hallen lukket for fri
ridning.
3. Når der er enetime i den ene ende, er der åbent for ridning i den anden ende. Der skal dog
tages hensyn til rytteren der rider undervisning.
4 . Den lille hal er lukket for friridning når der er undervisning.

Longering
1. Det er kun tilladt at longere i den lille hal og på den store sandbane udenfor.

Løse heste
1. Det er kun tilladt at have løse heste i den lille ridehal.

Hestepærer
1. Efter endt ridning og luftning af heste i ridehuse skal der fjernes hestepærer.

Springning/springbane
1. Om lørdagen fra kl. 12 – 16 er det tilladt at bygge spring i den store hal.
2. Det tilladt at bygge enkelte spring på andre tidspunkter såfremt det ikke generer andre ryttere og
såfremt man har gjort opmærksom på hvornår man springer på ”SRÅ snak”
3. Bommetræning er tilladt, såfremt de lægges så de ikke generer andre ryttere
4. Der er spring i den store hal fra tirsdag middag indtil onsdag kl. 18.30.
5. Springbanen må bruges efter aftale. Husk at rydde op efter brug, bomme skal hæves fra jorden.
6. Går noget materiale itu, så sig det til Ulla eller en fra bestyrelsen.
7. Spring aldrig uden at der er en person over 16 år tilstede

Terrænbane
1. Terrænbanen må kun benyttes efter aftale med Jytte og Ulla, og der skal altid være en over 16 år
tilstede.

Den lille ridehal
1. Første prioritet har holdryttere, så syge heste, derefter friridning, longering og løse hest
2. Andre former for ridning f.eks. ridning uden noget udstyr, må kun foregå i den lille hal og
kun når der ikke er andre ryttere til stede.

Generelt
1. Når der skridtes varm og af, skal der skridtes ude ved hovslaget. Det er okay at aftale andet
indbyrdes.
2. HUSK at tage hensyn til de andre i hallen og være opmærksom.
3. Alle er på forskellige niveauer og har forskellige heste, så sørg for at holde god afstand og pas
på hinanden.
4. Hvis man kommer til at ride i vejen for andre eller omvendt, så husk at tage det med et smil man gør det ikke med vilje.
5. Der rides altid venstre mod venstre.
6. Rid ikke mere end 2 og 2 af gangen, flere af gangen generer de ryttere der vil træne deres hest

Socialpolitik
Omgangstone
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hils altid venligt på hinanden
Tiltal hinanden på en pæn og venlig måde.
Snak ordentligt til, med og om hinanden!
Respekter andre og deres valg
Respekter hinandens heste og ambitionsniveauer
Lånte ting skal lægges på plads
Mobning, sladder, løgne,chikane og dårlig opførsel tolereres ikke
Er der problemer så kontakt Jytte eller Ulla eller en fra bestyrelsen , så snart i oplever noget
sådan

Husk…
Før man kommentere på andre, så kig lige indad først.
Alle skal føle sig trygge på Srå.

Sikkerhed
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anbefalinger fra DRF:
Bær godkendt ridehjelm under ridning – undtaget herfra er ryttere med bagrytter.
Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år.
Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.
Før altid en hest i trense eller træktov.
Løb eller råb ikke i stalden.
Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet.
Du må aldrig anvende pisk og sporer udover almindelig irettesættelse og korrektion.

Øvrige regler
Loftet
1. Loftet skal se ryddeligt ud.
2. Alt foder skal opbevares sikkert i foderspande med navn på, og en index seddel på foderet
3. Der må ikke opbevares hø, halm og wrap på loftet.

Vinduer som kan åbnes ved bokse.
1. Må kun være åben når der er en hest i boksen
2. Må kun åbnes når der er vindstille.
3. Fra d. 15 sept. til 15 maj skal lukkes om aftenen.

Når de er åben trækker det meget på de heste som står i boksene overfor, derfor
skal der tages hensyn til dem.
Rygning
Anbefalinger fra DRF: https://rideforbund.dk/rideklubber/klubdrift/sikkerhed/sikkerhed-i-stalden
1. Rygning er ikke tillad på rideskolens område, bortset fra en anvist plads

Åbningstider
1. Der er ingen åbningstider, men sidste mand slukker alt lys og lukker stalddøre.
2. Dørene til den lille hal er låst om natten. De låses når sidste mand forlader rideskolen og låses
op kl. 8. Vil i ind, så benyt den bagerste stalddør i den lille stald.
3. Ved besøg i de tidlige -og sene timer er det en god ide at give Jytte eller Ulla besked.

Klubarbejde
Det forventes, at opstaldere/ elevryttere tager aktivt del i klublivet og hjælper ved arrangementer.
Ved deltagelse i klubmesterskab skal der hjælpes aktivt i klubben (taget fra klubbens
hjemmeside):
- Man skal have været aktivt medlem af klubben i minimum ½ år
- Man starter for SRÅ, medmindre der er tale om et stævne, hvor det ikke er muligt,
såsom et R-stævne eller stævner i udlandet og lign.
- Man skal hjælpe til ved minimum 2 stævnedage/arrangementer, samt til 1 arbejdsdag
eller andet aftalt forefaldende arbejde (aftalt med bestyrelsen).

Generelle regler
Der må ikke løbes, råbes og leges indendørs.
Omgå hesten/ponyen med rolige bevægelser og med respekt.
Husk det er et levende væsen, som også har brug for hvile.
Man rydder op efter sig selv
Tyveri politianmeldes
Hvis man ser noget som er gået i stykker siges dette til Jytte, Ulla eller bestyrelsen.

.

Weekendvagt
1. Der gives wrap lørdag aften, og søndag aften.
2. Der gives halm og wrap søndag morgen.
3. Der ligger en foderplan , som skal overholdes.
4. Fodring aften, omkring kl, 18
5. Fodring morgen, kl. 8.
6. Der skal fejes efter end fodring, såfremt der ikke er andre i stalden skal lyste slukkes og dørene
lukkes.
7. Tøm skraldespande på strigleplads og foran rytterstuen.
Wrapordning
1. Der står en trillebør med wrap, som skal deles ud mellem de heste som deltager i denne ordning.
2. Hver hest skal hav en rød spand wrap.
3. Hvem der deltager og hvem der fodrer hvornår, må deltagerne selv holde styr på.
4. Kommer der nye heste til eller hvis der er nogen som forlader denne ordning, giv venligst Ulla
besked

