
Ordensregler 

 

� ALLE ryttere, børn som voksne, SKAL benytte ridehjelm under ridning. 

 

� Alle elevryttere under 16 år skal bære ridehjelm i stalden.  

 

� Personer under 16 år må kun ride, når en ansvarlig person over 16 år befinder sig i 

rideklubben, og sørger for at hest og rytter kommer på plads i stalden efter endt 

ridning. 

 

� Der må IKKE modtages undervisning i rideklubben fra andre, end de af HJRK ansatte 

instruktører og trænere, med mindre der er lavet en særskilt aftale med 

bestyrelsen. 

  

� Der må IKKE rides på springbanen udenfor springundervisningen. 

 

� Der skal tages hensyn til andre ridende samt undervisning/elever. 

 

� Personer under 16 år må IKKE selv tage ponyer/heste ind fra markerne. Dette skal 

ske ifølge med person over 16 år. 

 

� Løse heste må kun forekomme i den lille ridehal og skal altid foregå under opsyn 

ved tilstedeværelse i ridehallen. Husk at ridende har førsteret på hallen.  

 

� Longering i ridehallen må kun foregå med de ridendes tilladelse, og der må kun 

være én hest i longe i hallen ad gangen. Der må ikke longeres når der er 

undervisning i hallen. 

 

� Det er tilladt at lade hesten stå på staldgangen under opsadling, dog må hesten ikke 

forlades og der skal tages hensyn til dem som skal passere. 

 

� Møddingen skal altid jævnes så den næste kan komme til. 

 

� Det er KUN tilladt at bruge de folde der henvises til. 

 

� Sygefolden er KUN til sygeheste, dvs. heste der som udgangspunkt ikke er i ridning. 

Det er dog tilladt at tage en selskabshest med ud. 

 

� Medlemmerne er forpligtet til straks at reagere, såfremt der sker skade på hegn 

eller andre faciliteter. Der kan ved mindre skader ske reparationer på egen hånd. 

Ved større skader rettes henvendelse til bestyrelsen. 

 

� Der må ikke voldes skade på anlæg og materialer. 
 

� Alle skal bidrage til at holde stedet pænt og ryddeligt, samt deltage i arbejdsdage og 

ved andre arrangementer på HJRK. 



 

 

� Alle brugere af HJRK skal rydde op og feje efter sig i staldende. Samme regler gælder 

oprydning i cafeteria, samt på de udendørs arealer. 

� De ting som ligger på staldgangen når staldpersonaler møder om morgenen bliver 

låst inde, og kan udleveres for 20 kr. pr. del. Er tingene ikke afhentet indenfor 2 

måneder, tilgår de klubben eller de smides ud. 

� Alle har pligt til, når de som sidste person forlader et lokale, eks. stald, sadelrum, 

cafeteria o.lign., at sørge for at lukke døre og slukke lyset, så der spares på el-

regningen. 

 

� Glasflasker må ikke medbringes eller henstilles i staldene. 

 

� Hunde og katte har ingen adgang i cafeteriets køkken.  

 

� Hunde skal føres i snor på Højris Rideklubs arealer. 

 

� Tobaksrygning er KUN tilladt udendørs, dog ikke i nærheden af stalde. Skodder må 

under ingen omstændigheder efterlades på jorden. 

 

� Regler for brug af springmateriale udenfor undervisningen: 

 
Indendørs springning: 

- Spring må kun sættes op, når begge haller er fri for undervisning og al springning udenfor 

springundervisning om torsdagen forgår i den lille ridehal. 

- For at kunne benytte springmaterialet, skal der være en af bestyrelsen udvalgt 

springkyndig til stede. Er den der springer under 18 år skal der være en person over 18 år 

til stede. 

- Der må sættes op til 8 forhindringer op og de må maksimalt være 1 m. høje. 

- Det springmateriale man bruger, skal sættes på plads efter brug. 

- Med springmateriale menes almindelige støtter og bomme, ingen underbygninger. 

 

Udendørs springning: 

- Brug af springmateriale udenfor undervisningen kan kun forgå på bagerste dressurbane 

(bane 2). 

- Derudover gælder samme regler som ved indendørsspringning. 

 

Brug af udendørs springbane: 

- Bestyrelsen kan, hvis vejret og banens tilstand tillader det, åbne banen for springning om 

søndagen. 

- En af bestyrelsen udvalgt springkyndig SKAL være til stede under springningen. 

- Det er tilladt at sætte op til 8 forhindringer op. 

- Alle bomme og støtter skal sættes tilbage på plads efter endt springning. 

- Øvrig færdsel på springbanen udenfor undervisningen er STRENG FORBUDT! 


