Husorden for Lindegårdens Rideklub
VIS HENSYN
STALDE OG BOMME:
Heste må kun stå bundet udenfor ved bomme samt i staldene, hvis der er personer tilstede, som
holder hesten under opsyn!
Hesten kan komme alvorligt til skade, hvis den pludselig bliver bange og der er risiko for, at den ikke
længere kan stå bundet.
Hesten må ikke fodres ved bommen – der opstår let uoverensstemmelser blandt hestene, når kun
én hest får foder.
Grimer må ikke efterlades fastgjort i trækketov ved bommene eller i staldene. Heste kan risikere at
brække et ben, hvis de ved et uheld får et ben i en grime.
FEJ OP EFTER DIG når du har ordnet din hest enten ved bom eller i én af staldene. 			
Gælder alle – både elevryttere, privatryttere og gæster.
Af hensyn til hestenes ro skal du være færdig med at ride kl. 21.30 og forlade Lind senest kl. 22.00.
VASKEPLADS:
Efterlad pladsen som du modtog den – dvs. fejet og rengjort for hestepærer m.v.
RIDEBANER UDENFOR:
Rid altid venstre skulder mod venstre skulder.
Op- og afsidning skal altid ske midt på banen og IKKE på hovslaget.
Banerne er for ALLE – ingen kan bede andre om at forlade banen for at få den for sig selv.
Rid ikke ude når det er mørkt! Spar på strømmen.
RIDEHAL - LILLE OG STOR:
Rid altid venstre skulder mod venstre skulder.
Op- og afsidning skal altid ske midt på banen og IKKE på hovslaget.
Banerne er for ALLE – ingen kan bede andre om at forlade banen for at få den for sig selv.
Saml ALTID hestepærer op efter din hest, rid aldrig igennem hestepærer.
Sluk lyset samt radioen efter dig i begge ridehaller.
Det er ikke tilladt at longere eller have løse heste i den store ridehal.
FOLDE:
Vi anbefaler, at du bærer ridehjelm, når du henter en hest ind fra folden.
SPRING:
Der skal, uanset antal af spring, ALTID være én person (mindst 18 år) tilstede, når der springes.
Sæt ALTID springene ordentligt på plads, så de fylder mindst muligt.
RIDER I PÅ TUR:
Skal mindst én af jer være fyldt 15 år og I skal ALTID være mindst to, når I rider ud ved under 18 år.
Skal I medbringe en mobiltelefon.
Skal I have en refleksvest med logo på (kan købes eller lånes hos Inge & Erik)
Skal I fortælle Inge eller Erik, at I rider på tur.
Skal I vise hensyn ved ture i villakvartererne. Saml hestepærer på veje og fortove op efter jer!
RYTTERSTUE:
Ryd altid op efter dig! Vi er mange om lidt plads. Lad ikke dine ting ligge og flyde, læg det i dit skab.

