Undervisningen i rideskolen
Der undervises i hold i ridehus eller, når vejret tillader det, på udendørsbane. Rideundervisningen
kan også foregå som skovtursridning eller som teoriundervisning i stalden/rytterstuen.
Undervisningen er niveauinddelt, så nybegyndere starter på introhold, hvor man også lærer at
strigle og sadle op og af. Der er også hold for let øvede og øvede ryttere. For de helt små ryttere er
der babyhold, hvor vægten er lagt på indlæring gennem leg. For de lidt mere modige ryttere, er der
springundervisning.

Rideudstyr
Du SKAL have en godkendt ridehjelm/cykelhjelm på, når du rider. Der kan lånes ridehjelme på
rideskolen, men for at være sikker på, at den passer ordentligt, bør du med tiden, købe din egen.
Ridehjelmen skal være mærket (EN 1384).
Gummistøvler med en lille hæl, kan bruges som ridestøvler i starten. Kondisko eller snøresko, samt
sko/støvler med dybe riller i sålen, må under ingen omstændigheder benyttes, da der er fare for at
hænge fast i stigbøjlerne, hvis man falder af.

Privatundervisning
Ryttere, som ønsker at modtage privatundervisning, har mulighed for at modtage undervisning af
en af de undervisere, som er tilknyttet klubben. Ønsker man at medbringe egen underviser, er det
også muligt, såfremt underviseren kan godkendes af klubbens bestyrelse, og i øvrigt overholder
klubbens reglement. Privatundervisning må ikke finde sted, når der foregår rideskoleundervisning.

Parkering
Det er ikke tilladt at parkere foran stalde og porte. I øvrigt bedes parkering foregå hensynsfuldt.

Forsikring
Alle færdes og rider på eget ansvar i Klimagårdens Rideklub, hvilket betyder, at en evt. skade på dig
selv skal dækkes af egen fritids-/ulykkesforsikring. Har du ikke en sådan - bør du tegne en straks!
For at forhindre ulykker skal nedenstående ordens- og sikkerheds reglement følges.
Hesteejere skal ligeledes sikre, at deres heste er ansvarsforsikret og evt. sygdoms-, livs- og
uanvendelighedsforsikret.

Facilitetskort
Hvis man har betalt facilitetskort må man benytte ridehuset og udendørs ridebanen.
Facilitetskortet følger rytteren, det vil sige, at en rytter gerne må komme med flere heste, mens en
hest kun må rides af flere ryttere, hvis de hver især har facilitetskort.
Hvis man har hest opstaldet på Klimagården, indgår facilitetskortet i bokslejen.

Springning.
•

Alle ryttere skal bære godkendt, fastspændt ridehjelm under springning.

•

Brug af springvest anbefales.

•

For ryttere under 18 år gælder ved springning, at der altid skal være mindst en voksen til
stede.

Benyttelse af ridehus og baner
•

Det er en forudsætning for benyttelse af ridehus og baner, at rytteren har indløst
facilitetskort, såfremt hesten ikke står opstaldet på stedet, eller man modtager
rideskoleundervisning. Facilitetskortet følger rytteren.

•

Det er tilladt, at slippe heste løs i ridehuset, hvis ingen andre ønsker at benytte det.
Hestene skal i givet fald være under konstant opsyn af en person, der opholder sig i
ridehuset. Hestene skal være iført grime eller hovedtøj.

•

Longering og andet arbejde for hånden er kun tilladt, hvis samtlige andre ryttere er
indforstået med det, og ikke når der er rideskoleundervisning.

•

Det er tilladt at medbringe egen instruktør uden for de skemalagte rideskoletimer.
Instruktøren skal godkendes af bestyrelsen.

•

Voldsom brug af pisk og diverse hjælpere må ikke finde sted.

•

Man mødes altid venstre mod venstre, medmindre der er rideskoleundervisning.
Privatryttere skal altid tage hensyn til rideskoleeleverne.

Staldmiljø
•

Tag hensyn til hestene: Løb eller råb ikke på staldgangen eller i nærheden af hestene.

•

Heste, der er bundet på striglepladsen, må ikke stå uden opsyn.

•

Staldgangen skal holdes ryddelig, så man kan trække heste ud og ind.

•

Elever må IKKE fodre hestene. Evt. godbidder kan gives til underviseren, der vil give det til
hestene ved ”fyraften”.

•

Rideskolehestene arbejder mange timer om ugen, så de har brug for fred og ro efter en
lang arbejdsdag.

•

Hjælp med at holde orden: Hæng hovedtøj og sadel på plads i sadelrummet efter brug.

•

Læg strigler og hovrensere på plads, så de ikke flyder på staldgangen.

•

Der må IKKE rides, eller siddes på hest inde i stalden.

•

Sæt din hest fast, når du ordner den. Selv den mest velopdragne hest kan blive forskrækket,
og dermed være til fare for dig eller andre heste og ryttere.

•

Når du har sat hesten i boks, skal du sikre dig at lågen er lukket ordentligt.

•

Sandaler og andet åbent fodtøj må ikke benyttes i stalden.

•

Der må under ingen omstændigheder forefindes glasflasker i stalden.

•

Tobaksrygning i stalden er strengt forbudt!!

Færdsel på klubbens område
•

Alle ryttere skal bære godkendt, fastspændt ridehjelm under ridning.

•

Alle ryttere skal bære sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af
hesten.

•

Ingen må fastgøre sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.

•

Ingen fører en hest uden træktov eller trense.

•

Klubbens faciliteter, herunder materiel, ridehus, ridebaner, hegn etc. må ikke udsættes for
unødig overlast.

•

Skader på klubbens faciliteter meddeles straks til klubbens bestyrelse eller ejere.

•

Ved ridning på særligt urolige heste, må man sørge for, at det foregår således, at det ikke
kan genere andre ryttere.

•

Al ridning på vejene, på og omkring klubbens område, skal foregå i skridt.

•

Al færdsel på klubbens område er på eget ansvar.

•

Papir og andet affald henvises til de opsatte skraldespande.

Ridning i terrænet (Offentlig vej og skov)
•

Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.

•

Alle rider med sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille
hæl og er uden snører, da disse kan hænge fast i bøjlen.

•

Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter.

•

Husk at man giver besked til Jane eller en af underviserne, inden man rider ud.

•

Medbring altid en mobiltelefon.

Rytterstuen
Rytterstuen er rideklubbens klublokale. Her hygger man sig sammen med sine klubkammerater. Af
og til bruges rytterstuen til møder og andre arrangementer.
HUSK: Man rydder op efter sig. Brug skraldespanden til madpapir m.m..
Sæt i opvaskemaskinen efter dig.
Jo mere vi hjælper hinanden med at holde rent, jo hyggeligere er det at være i vores rytterstue.

Toilet
Det er ikke tilladt at gå ind på toilettet med udendørs fodtøj.

Værksted
Al færdsel på værkstedet er strengt forbudt.

Ordensreglement
Hvem og hvad gælder ordensreglerne for:

•

Ordensreglerne er gældende overalt på klubbens område, hvor intet andet er anført.
Enhver af klubbens medlemmer er ansvarlig for, at ordensreglementet overholdes.

•

Klubbens bestyrelse og undervisere er bemyndiget til i særlige tilfælde at dispensere fra
ordensreglerne i form af tilladelser eller forbud. Anvisninger fra bestyrelse og undervisere
skal altid ubetinget følges.

•

Klager og spørgsmål angående tvivlstilfælde eller lignende i forbindelse med
ordensreglerne rettes til klubbens bestyrelse, hvis fortolkninger og afgørelser er gældende.
Klager skal være skriftlige. Anonyme klager vil ikke blive behandlet af bestyrelsen.
Bestyrelsen og udvalgene kan til enhver tid opstille specielle regler, hvor dette skønnes
påkrævet.

Overtrædelser af reglementet kan medføre bortvisning!!

