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Ordningsregler för Fagerekes ridbanor

❏ Alla som rider på vår anläggning måste vara medlemmar och betala anläggningsavgift, gäller

även medryttare.

❏ Mocka efter din häst, på så sätt förblir våra ridbanor i det fina skicket vi vill ha de!

❏ Vid lektionsverksamhet med mer än en ryttare måste våra ridbanor bokas och hyras. Se

separat info om hur du bokar våra ridbanor.

❏ Av hänsyn till alla medlemmar så önskar vi att du meddelar i våra medlemmars Messenger

Grupp ”Information Fagereke ridhus & paddock” om du tänker hoppa på någon av våra

ridbanor.

❏ Longering och tömkörning är tillåten vid överenskommelse med de som rider.

❏ Hoppning och löshoppning får endast ske på utsatta tider. Se ridhusschema.

❏ Plocka alltid undan hindermaterial och annat efter dig oavsett ridbana som du har använt och

även om fler tänker hoppa fast senare under dagen - detta av hänsyn till övriga medlemmar

som vill nyttja ridbanorna.

❏ Max 5 hästar i ridhuset av säkerhetsskäl.

❏ Vid ridning i båda varven, håll alltid till höger. Skritta innanför spåret.

❏ Ingen lek/busridning är tillåten, av hänsyn till andra ryttare.

❏ Det är förbjudet att använda ”slussen” mellan ridhusdörr och sarg som väntplats med häst -

detta för att minimera olyckor.

❏ Alla rider alltid med hjälm.

❏ Ingen får rida in i ridhuset genom den lilla dörren, led hästen.

❏ Är man under 15 år bör man ha en vuxen med sig när man rider i ridhuset, vi rekommenderar

den vuxna att ha hjälm i manegen på grund av säkerhetsskäl och vi vill att dom som är under

18 år använder säkerhetsväst.

❏ Inga lösa hundar i och runt anläggningen och det är inte tillåtet att ha hund i ridhuset.

❏ Om du har haft dörrar öppna i ridhuset under din ridning skall dessa alltid stängas när man

lämnar. Detta för att dels behålla fukten i materialet samt se till att dörrar inte blåser sönder -

se till att haspen sitter rätt och ordentligt på! Höststormarna kan vara luriga :)

❏ Om något går sönder, eller att du upptäcker att något behöver åtgärdas ber vi er att meddela

styrelsen omedelbart. På så sätt hjälps vi åt att hålla anläggningen säker och fin för alla!

❏ För alla trevnads skull (och för boende i området) ber vi er att mocka efter din häst på

anläggningen om det skulle ske utanför ridbanorna, stort tack!


