Theleborgs
Ryttarsällskap

Säkerhets- och
Ordningsregler för
Theleborgs Ryttarsällskap
För att underlätta samarbetet, förebygga olyckshändelser
och bevara anläggningen i ett gott skick, har Theleborgs
Ryttarsällskap (TRS) tagit fram följande säkerhets- och
ordningsregler. Reglerna gäller alla som använder eller vistas på
TRS anläggning.
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 Alla ansvarar för en trivsam miljö på vår anläggning.
 På vår anläggning hälsar vi på varandra!
 Vi pratar med varandra, inte om varandra. Och vi
ställer upp och hjälper till när det behövs.
 Alla som vistas på anläggningen är skyldiga att hålla
sig uppdaterade gällande dessa regler.

Ordningsregler som gäller alla på TRS:


























Alla utrymmen ska hållas i god ordning.
Obehöriga får inte gå in till privata hästar utan ägarens närvaro eller tillåtelse.
Hästen ska alltid vara uppbunden vid hantering och mockning.
Det är inte tillåtet att använda hörlurar på anläggningen när man handskas eller vistas i
närheten av hästar.
Utrustning och redskap som har använts ska läggas tillbaka på sin rätta plats.
Alla sopar, mockar och håller rent efter sig och sin häst.
Boxar och spiltor ska hållas fria från sådant som kan skada hästen.
Efter rid- och teorilektioner, tävlingar, aktiviteter och träningar ställer vi tillbaka det vi
plockat fram, på sin vanliga plats!
Det är inte tillåtet att mata eller klappa hästarna när de går i hagen.
Kvarglömda saker samlas ihop och läggs i flakvagnen på loftet. Flakvagnen töms varje
termin, då sakerna slängs eller efterskänks till ridskolan. Ridskolan ansvarar inte för
kvarglömda saker.
Ridhusdörrarna ska hållas stängda.
Jackor och väskor hängs vid trappan eller utanför kontoret.
Varje person ansvarar för sin disk i köket och servicedelen skall hållas ren och prydlig
Sopor skall sopsorteras och slängs på anvisad plats.
Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon under ridning eller vid hästhantering.
Hörsnäcka från tränare är tillåtet på träning och vid framridning på tävling.
Vid all hästhantering ska heltäckande skor bäras, detta gäller alla som vistas i stallet.
All ridning, longering, löshoppning och tömkörning sker med godkänd hjälm.
Alla under 18 år ska vid all hoppning över upphöjda bommar bära godkänd skyddsväst.
Alla ska, oavsett ålder, bära godkänd skyddsväst vid terränghoppning.
Vid ridning används ridstövlar eller sko med klack och då gärna med shortchaps till.
Om man har långt hår ska håret bäras uppsatt. Gäller både killar och tjejer.
Tröjan ska täcka axlarna.
Hundar skall hållas kopplade och under uppsikt.
Barnvagn får inte medföras i stallet eller bland hästarna. Barnvagnar parkeras i
servicedelen.

Ordningsregler främst för ridelever /ridskola:











Det får endast vistas två personer inne hos en häst i box/spilta samtidigt.
Hjälp bör alltid användas vid all hästhantering.
Grimman skall hängas på boxdörren eller läggas i krubban om hästen står i spilta.
Flätor i ridskolehästarnas manar och svansar ska tas ur innan du lämnar stallet.
Stallets väggar ska hållas fria från klotter.
Vill man ge hästgodis åt ridskolehästarna, så lägger man det i deras krubba. Detta gör
vi för att hästarna inte ska lära sig att nafsa efter godis.
Vid byte av ridlektion, så ska väntande elever stanna på läktaren tills eleverna i den
föregående gruppen ställt upp och suttit av.
Varje ridelev ansvarar för skötsel av den häst som man har ridit, samt av hästens
utrustning. Hästen ska borstas av och hovarna kratsas.
Träns och sadelgjorden ska göras rent.
Räkna med att det tar ca 20 min efter ridtidens slut varje vecka för att göra i ordning
hästen efter ridning.

Ordningsregler främst för uppstallade:

























Ingen utrustning får förvaras i stallgången.
Skrapa bort vatten och töm silen som sitter i brunnen varje gång du använt spolspiltan.
Platsen framför spolspiltan får inte användas då verksamhet pågår
Hästar får inte lämnas utan tillsyn och skall finnas inom syn- eller hörhåll
Uppbindningsplatserna skall städas efter användning.
Boxlappar ska vara tydliga och uppdaterade.
Ingen häst får lämnas ensam, utan sällskap av någon annan häst. Tar man in näst sista
häst på ena sidan tar man även in den sista.
Privathästar skall inte ledas genom ridskolans del mot söder.
Alla grindar ska vara stängda oavsett om det är häst i hagen eller inte. Detta för att
elkretsen inte skall brytas.
Varje ryttare mockar efter sin häst. Gäller både ridhus, ridbana och allmänna ytor på
anläggningen. Om skottkärran i ridhuset/paddocken är full så tömmer man den i
gödselcontainern.
Ridbanan och ridhuset ska vara släckta när de inte används.
Ridhuset kan bokas hos personalen av de som har anläggningskort, kostnad enligt
gällande taxa. Samtliga ryttare ska ha anläggningskort och namnen anmäls i samband
med bokning. Banbokningar, utöver ordinarie lektionsverksamhet, finns i kalendern på
hemsidan.
Tillgång till hagar ingår inte i anläggningskortet.
Longering och tömkörning får inte pågå samtidigt som lektionsverksamhet.
Om det ska pågå både longering/tömkörning samt ridning på banan ska samtliga
ryttare vara överens om att det är okej att longera/tömköra.
Hästar får inte släppas lösa i ridhuset.
Belysningen till trästaketshagarna skall vara släckt när den inte behövs.
Regler vid tvättmaskinen skall följas.
Torra grejer ska plockas bort.
Kvarglömd tvätt läggs på flakvagnen på loftet.
Transporter ska parkeras tätt ihop på anvisad plats.
”Genväg” mellan verkstad och smedjan ej användas med häst.
När linor är uppsatta till ut- och insläpp av hästar får dessa inte passeras eller tas ner
utan att man säkerställt med ansvarig att det inte finns några lösa hästar.

