
För allas trivsel på vår anläggning        
Godkänd ridhjälm måste användas vid all ridning. 

Hästen ska vara vaccinerad mot hästinfluensa. 

Löshoppning sker endast i lilla ridhuset. 

Om fler ekipage rider/tränar samtidigt visa hänsyn, håll till höger vid möte. 

Mocka efter avslutad ritt gäller båda ridhusen och utomhusbanorna. 

Tävlingshinder används endast vid tävling. 

Alla hinder plockas bort efter användning. 

När det är dressyrträning för instruktör får endast 3 ryttare, utöver den som tränar, vara inne på 

banan samtidigt. 

Fråga alltid övriga ekipage om det är okej att longera eller ställa fram hinder. 

Håll alla ytterdörrar stängda. 

Med hjälp av dessa små ledord hoppas vi kunna leverera en trivsam och välbehållen anläggning. 

Tack! 

  

  

 



RIDHUSREGLER 
Vid självständigt arbete i ridhus gäller följande regler:

• Din häst visar inga tecken på smittsam sjukdom och har heller  
  inte vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit senaste 3    
  veckorna. Hästen ska ha gängse vaccinationer.

•  Klädsel och utrustning ska i första hand ordnas utanför ridhuset. 

• Täcken, kläder eller annan utrustning får inte hängas över sargen.  
  Under tider med högt smittläge tar varje ryttare med en plastsäck för  
  förvaring av täcke under ridningen.

•  Åskådare är tysta och lugna. 

•  Hundar får inte vistas på läktare eller ridbana.

•  Ropa och invänta svar innan du går in ridhuset.

• Vid ridning i båda varv sker möte till höger.

• Skritta innanför fyrkantspåret.

• Ryttare på volten lämnar företräde för ryttare på fyrkantspåret.

• Halt görs i mitten av en volt.

• Ryttare bör inte rida i bredd.

• Hoppning och longering får endast bedrivas på fastlagda tider, på  
 andra tider efter samtliga ryttares medgivande.

• Tävlingshinder används endast vid tävling. 

• Håll ytterdörrarna stängda. 

• Efter avslutad ridning, tala om att du tänker ta ut hästen från ridhuset.

• Mellangången lämnas fri för passage. 

• Vid enskild träning för någon av WRKs tränare får max 3 ekipage vistas  
  samtidigt i ridhuset. 

•  Mocka efter din häst! Gäller hela anläggningen. 


