Regler för användning av ridbanor och ridhus på Mjölby ridskola
Vi är vänliga mot varandra och visar hänsyn.
För att undvika olyckor och irritation är det bra om vi alla följer följande regler i ridhusen och på
utebanorna.
Det råder graman- och hjälptygelförbud på hela anläggningen. Den enda formen av
hjälptyglar/inspänning som vi accepterar är inspänningstyglar vid sidorna i samband med att hästens
longeras. Är du osäker, prata med Ingrid tel 0761-615233. Martingal räknar vi inte som hjälptygel. All
ridning ska ske på ett sätt där hästens välbefinnande sätts i främsta rummet. Vi förbehåller oss rätten
att avbryta en ritt eller ett handhavande som strider mot det.
Regler för stora ridhuset:













Godkänd hjälm med fastspänt hakband ska bäras vid all ridning på anläggningen.
Knacka och vänta på svar innan du går in i något av ridhusen.
Mocka efter din häst. Gödsel förstör underlaget!
Sitt upp och gör iordning dig och din häst på medellinjen, inte på spåret.
Skritt samt halt skall ske innanför fyrkantsspåret.
Håll till höger vid möte.
Ryttare på fyrkantsspåret har företräde framför volter.
Plocka undan hinder, koner, etc. som du själv tagit fram. Om du flyttar redan framställda
hinder flytta tillbaka till ursprunget.
Släck och stäng dörrarna om du är sist ut.
Longering och tömkörning får endast förekomma om man är ensam på ridbanan. Om andra
rider samtidigt kan longering/tömkörning ske efter deras samtycke. Max två får
tömköra/longera samtidigt.
Longering/tömkörning är ej tillåten när det bedrivs ridskoleverksamhet på delar av ridbanan.

Regler för lilla ridhuset som ovan plus:




Löshoppning får endast ske på bokad tid.
Vid stort antal ekipage (8 eller fler) kan äldsta ryttaren ta täten och bestämma i vilket varv
ridningen ska ske.
Lämna inte kvar skräp, matrester, trasiga spön, etc., släng det i soptunnan utanför stora
entrén till stora ridhuset.

För utebanorna gäller samma ordningsregler som i stora ridhuset.
Gå gärna in på vår facebooksida där vi uppdaterar om nyheter och om alla banor är bokade.
OBS! All undervisning eller undervisningsliknande verksamhet på anläggningens ridbanor skall ske
på bokad bana! Bokning sker en vecka i förväg till ingrid@mjolbyridskola.se och betalas mot faktura.

