Ridehus/udendørsbane regler
● Alle der benytter faciliteterne skal være aktivt
medlem af NÅR samt betale facilitetskort.
● Alle skal benytte sikkerhedsgodkendt ridehjelm
når de færdes til hest.
● Alle under 18 skal benytter sikkerhedsvest
under springning.
● Personer under 18 må kun springe når der er en
voksen til stede.
● Mobiltelefoner må ikke benyttes til hest.
● Gør opmærksom på din ankomst / afgang når
du går ind og ud af hallen.

● Der skridtes på hovslaget. Trav og galop rider
uden om skridt, uanset retning. Derudover rides
der venstre mod venstre.
● Når hesten skal gøde, skal man stoppe op. Der
skal samles op inden man rider videre.
● Undervisere må opholde sig i hallen, øvrige
henvises til barrieren.
● Kun 1 underviser ad gangen.
● Inden nye undervisere opstarter undervisning,
skal Bo godkende denne.
● Undervisning skal bookes via app’en sheets
(Ønskes link, send mail til
noerreaaby-rideklub@live.dk)

Longering og løse heste
● Longering kun i gl.hal eller lille udendørsbane.
● Man må ikke stå stille et sted og longere. Sørg
for at bevæge dig rundt i hallen så du ikke
tramper bunden ujævn.
● Evt huller og hårdt trampet steder jævnes/rives
inden man forlader hallen/banen.
● Ingen longering ved mere end 3 ryttere i hallen.
Kommer 4. rytter efter longering er påbegyndt,
må rytteren vente eller gå i den anden hal.
● Ingen longering samtidigt med undervisning i
gl. hal.

● Løse heste:
Juni-oktober: Lille udendørsbane
Oktober-juni: Gl. hal
● Oktober – juni
Løse heste kun i følgende tidsrum:
Mandag til fredag inden kl.8.30
Søndag til torsdag aften efter kl.20.
Ingen løse heste fra fredag kl.8.30 til søndag
kl.20 da hallerne ikke harves i weekenderne.
● Løse heste kun når hallen/banen er tom.
Kommer der nogen skal hesten straks fanges.
Gardinerne SKAL trækkes for og fra. Hesten
skal altid være under opsyn.
● Ingen longering/løse heste på den store
udendørsbane.

