
Generelle regler
Gælder alle som bruger HRKs lille ridehus

Generelt:
Ridehuset kan anvendes i åbningstiden som er:
• Mandag-torsdag kl. 6.30 – 22.00
• Fredag kl. 6.30 – 20.00
• Lørdag/søndag kl. 6.30 – 19.00
• Helligdage varierer, hold øje med info mails
NB! Hesten/ponyen SKAL være tilbage i sin boks senest 15 minutter før lukketid

Det lille ridehus er reserveret til:
• Rideskolen i undervisningstiden (se tavlen for tider og perioder)
• Bom-undervisning mandag kl. 16.15 - 18.30 i indendørs sæsonen og ved urideligt vejr i udendørs sæsonen
• Ridning eller anden specialtræning i de dedikerede rideperioder og bookningsperioder og ifølge 

bookningsreglerne (se tavlen for tider og perioder)

I rideperioderne må  kun ryttere til hest/pony anvende det lille ridehus, det er dog tilladt at stå af og samle klatter
Ved færre end 4 ekvipager i ridehuset er det tilladt at trække med hest/pony i forsvarlig optømning (dvs trense 
eller grime+hingstekæde/hingstebid)
Tilskuere henvises til tribunerne, ophold i hjørnerne af ridehuset er ikke tilladt

Løse heste og longering er tilladt
VIGTIGT: Huller skal lappes efter løs hest/pony, således at efterfølgende brugere ikke styrter i disse huller

NB! Alle skal samle klatter op - det behøver ikke være din egen hests klat, bare snup dem du kan se
Klatter kan kun efterlades, hvis det vil skabe en farlig situation at samle op fx hvis der er mange i ridehuset, eller 
hvis du er fysisk forhindret fx pga en skade
Hjælp gerne hinanden med at huske det, så vores bund holder så længe som muligt
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Specielt for weekend:
• I rideperioderne har ryttere til hest/pony altid fortrinsret (se tavle for tider og perioder)
• I bookningsperioderne har ryttere med bookede tider altid fortrinsret (se tavle for tider og perioder)

Specielt for hverdage
• Det lille ridehus kan frit benyttes uden bookning udenfor rideskole- og bom-undervisningstiden
• Hvis der er kø til ridehuset kan det benyttes max. 15 min. pr. hest/pony 
• Rytter til hest har altid fortrinsret til brug af ridehuset

Kan reglerne fraviges?
Nej!
Ridehuset kan dog bruges i tilfælde af, at det står tomt i den reserverede tid
Fx hvis rideskolen rider ude, kan ridehuset bruges i undervisningstiden, eller hvis det står tomt i en af 
perioderne i weekenden, kan ridehuset ligeledes bruges – dog på betingelse af, at man straks forlader 
ridehuset, hvis der dukker en ekvipage op, som skal bruge ridehuset til enten bookning i bookningsperioden 
eller ridning i rideperioden!

Hvem bestemmer ved tvivl?
HRKs undervisere og daglige leder har instruktionsret og skal i tilfælde af tvivl hjælpe med tolkning og/eller 
beslutning samt overholdelse af ridehusreglerne
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