På anläggningen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Visar vi respekt för hästen och följer ridsportförbundets Code of conduct.
Hälsar vi alltid på varandra och bidrar till sammanhållningen i HRK.
Undviker vi att hålla på med mobilen när vi hanterar hästarna (självklart får man ringa
veterinär vid akuta sjukdomsfall eller sjukvård vid olyckor).
Springer/skriker vi inte, eftersom hästarna kan bli rädda.
Håller vi hundar kopplade.
Använder vi godkänd hjälm vid all ridning, longering, tömkörning och löshoppning
Rökning är förbjudet.
Parkerar vi på avsedd plats. Det är förbjudet att parkera på vägen till och utanför utebanan.
Hålls alla hundar kontrollerade och under uppsikt
Erforderlig utrustning på hästen för det ändamålet man är där i. Sadel och träns eller rätt
utrustning om du ska longera eller tömköra. Hästen ska alltid vid dessa tillfällen ha träns på
sig.
Juniorer använder väst under hoppning.

I stallet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Plockar vi undan efter oss och håller ordning.
Sopar/mockar vi gång/duschspilta efter vår häst innan ridning.
Vi springer aldrig i stallet, detta gäller hela anläggningen.
Tänk på att hålla lagom volym, hästarna kan bli rädda om vi skriker.
Vi är som mest två personer inne hos en häst samtidigt .

Binder vi upp hästarna när vi sköter dem, i spilta eller vattenspilta.
Läser man och följer de anvisningar som finns uppsatta.
Den som rider ansvarar för att göra iordning hästen inför lektion. Borsta, kratsa hovar, sadla
och tränsa. På whiteboarden i stallgången hittar du information om hästarnas ev extra
utrustning och skötsel.

Vid självständig ridning/hantering av häst i ridhusen:
•
•
•
•
•
•

Knackar vi och inväntar svar innan vi går in.
Sargdörren ska alltid vara stängd när du är med hästen i ridhusen/utebanan.
Klä av dig och din häst utanför ridhusen och häng upp era kläder och täcken på avsedda
krokar.
Om du klär av dig ytterligare inne i ridhuset ska kläder hängas upp på avsedda krokar. Det är
inte tillåtet att hänga någonting på sargkanterna.
Man sitter upp i hörnet eller där man inte är i vägen för andra ekipage.
Man skrittar innanför spåret.

•
•
•

•
•

Högerregel gäller alltid, dvs när vi möter andra hästar håller vi till höger.
Om man rider på volt lämnar man företräde för de som rider på spåret.
Man mockar efter sig innan man lämnar ridhusen/utebanan.
Löshoppning/longering/tömkörning får endast utföras i B-hallen. Det aldrig tillåtet att släppa
lös sin häst då det förstör underlaget.
Vid löshoppning i B-hallen ska gardiner dras för speglarna och spännas fast igen efteråt.
Hörlurar får endast användas vid tränarledd lektion, halvbokad eller helbokad tid.

