
Ordensregler for Kærbo rideklub 

Ordensreglerne gælder overalt på klubbens område, hvor intet andet er anført.  

Enhver af klubbens medlemmer er ansvarlig for, at ordensreglementet overholdes.  

 

 

Klager og spørgsmål ang. tvivlstilfælde og lign. i forbindelse med ordensreglerne rettes til 

klubbens bestyrelse, hvis fortolkninger og afgørelser er gældende.  

Klager skal være skriftlige. Anonyme klager vil ikke blive behandlet af bestyrelsen.  

Bestyrelsen kan til enhver tid opstille specielle regler, hvor dette skønnes påkrævet. 

 

 

 

Generelt 
 

• Vi hilser på hinanden og taler pænt til hinanden. Mobning tolereres ikke! 

 

• Rygning er forbudt på alle indendørs arealer 

 

• Det forventes at man samler sit affald op. 

 

• Vi viser hensyn over for hinanden, dyr og omgivelserne. 

 

• Det er ikke okay at debattere andres heste osv. på de sociale medier.   

Hvis der tages billeder af andre, skal man spørge om det er ok at ligge det online.  

 

• Under såvel håndtering af ponyer/heste som ridning, skal der anvendes sikkerhedsmæssigt 

korrekt fodtøj (ikke åbne sko eller sandaler). 

 

• Alle under 16 år skal bære ridehjelm ved håndtering af hesten (trækning, op-sadling og 

striglen) 

 

• Børn under 14 år må kun ride og omgås heste ifølge med en voksen.  

 

• Man må ikke fastgøre sig til ponyen/hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller 

livet. 

 

• Vi trækker altid heste i træktov.  

 

• Medlemmer af Kærbo rideklub, må ikke deltage i aktiviteter/ting som strider imod Kærbos 

regler.   



Undervisning, Ridehallen.  
 

 

• Der må ikke filmes i hallen når der er elev undervisning, uden at spørge underviseren om lov, 

mobiltelefonen skal blive i lommen når der er undervisning. 

 

• Ved eneundervisning tages der hensyn til den der får undervisning.  

Det er dog tilladt at ride i hallen når der privatundervisning. 

 

• Vi skridter ikke på hovslaget hvis andre traver, og rider helst i samme retning som de andre.  

 

• Vi rider venstre mod venstre. 

 

• Alle bruger ridehjelm (gælder også over 18 år). 

 

• Alle skal samle lort op efter sig, både udendørs og indendørs. 

 

• Ingen løse heste i hallen, undtagelse er hvis der er syge heste, men det skal altid være efter 

aftale med Gitte 

 

• Alle under 18 år skal springer med vest – anbefales også til rytter over 18 år.  

 

• Når der springes, skal der altid være en voksen til stede. 

 

• Det skal aftales med alle de andre privat-ejere, hvornår der kan springes. 

 

• Efter spring skal alle huller jævnes ud. 

 

• Ingen rytter må benytte ridehuset eller udendørsbanerne uden medlemskab af klubben. 

 

• Det er ikke tilladt folk at opholde sig på ridebanerne. Undtaget herfra er instruktøren og 

dennes hjælpere. 

 

• Det koster 25. kr./gang når man får undervisning af en underviser udefra. 

 

• Underviser må gerne longere deres elever inde i hallen, alle andre skal longere på den 

udendørsbane. (alle huller skal udjævnes efter longering). 

 

• Porten til ridehallen skal altid lukkes når man forlader hallen. 

  



Stalden 
 

• Striglepladserne er ikke til langtidsparkering. 

 

• Vi samler ALTID vores hestepærer op efter os. 

 

• Løb og råb er ikke tilladt i stalden, da dette kan være medvirkende til at starte en ulykke. 

 

• Heste/ponyer må ikke efterlades på staldgangen uden opsyn.  

 

• Vi rydder op og fejer efter os. Trillebør, rengjort kost m.v. sættes på plads. (Husk at efterlade 

ting som du selv gerne vil modtage dem) 

 

• Ens lortetrillebør vippes tilbage i boksen, hvis den ikke bliver tømt. 

 

• Lyset i den lille stald skal slukkes hver gang man forlader den.  

 

• Sadelrummet skal altid efterlades låst 

 

• Hvis man opdager noget der er unormalt hos en hest fx sygdom, usædvanlig adfærd osv. 

kontaktes i tilfælde af elevhestenes sygdom Gitte ellers Mette. 

I forhold til privathestene kontakt venligst det nummer der står på deres skilt.  

 

• Rideskolens inventar og udstyr skal behandles med respekt. 

 

• Husk at spørge hvis man vil låne andre eller rideskolens ting. 

 

• Personale styrer hvornår vinduer lukkes og åbnes i stalden 

 

• Begræns antallet af venner/veninder der skal med i stalden. 

 

• Stalden er åben fra kl. 7.00 – 20.00, men staldpersonalet har fortrinsret, når de skal udføre 

deres arbejde. 

 

• Elevhesten må ikke få godbidder på staldgangen.  

 

 

 

 

 

 

 

Folde 

 

• Ophold på foldene er ikke tilladt. 

 

• Kun personalet og privatejerne kan hente hestene ind fra foldene. 

 

• Andre under 16 år må kun hente heste ind ifølge med en voksen. 

 

• Der må ikke gives godbidder på foldene. 

 


