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ORDENSREGLER 

 

Al ridning er på eget ansvar 

 

• En undervisningstime har en varighed på 60 min. De første 10 min bruges til at skridte 

varm, de sidste 10 min. bruges til at skridte af. Der kan forekomme overlab i timerne 

især i vintermånederne 

• Skridt varm og skridt af indenfor hovslaget – tag hensyn til hinanden 

• Der er ingen undervisningspligt i STH 

• Det er tilladt privatrytterne at benytte andre undervisere end STH-ansatte 

Såfremt det er en underviser som ikke er medlem i STH, skal underviseren tegne et 

medlemsskab 

• Har en ekvipage i perioder behov for ekstra undervisning, er der mulighed for 

enetimer efter aftale med den enkelte underviser 

• Holdundervisningen er niveauinddelt – for at kunne give den enkelte rytter den 

optimale undervisning. Det er op til underviserne at vurdere, hvilket niveau den 

enkelte elev befinder sig på. Dette sker i samråd mellem underviseren og eleven 

• Det er tilladt med springning udenfor undervisningen, men af hensyn til sikkerheden 

må dette kun ske under opsyn af en forældre eller en over 18 år, som kan handle på 

forsvarlig vis. HUSK materialerne stilles tilbage på plads, så der er ryddet op efter 

brug 

• Hvis en privatrytter er fraværende pga. ferie/sygdom, må rytteren gerne bede et andet 

medlem om at ride på hesten/ponyen i rytterens fravær 

Longering 
• Longering må kun finde sted i den lille ridehal udenfor undervisningstiden 

• Motionering af løse heste/ponyer skal foregå under opsyn og kun i den lille ridehal og 

må kun være kortvarig 
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Stalden 
• Alle heste/ponyer skal altid være forsvarlig bundet på staldgangen og under opsyn. Det 

vil sige, at når hesten/ponyen står på staldgangen, skal den bære grime, være fastgjort 

til begge sider med kæder eller træktove 

• Staldgangen skal være ryddet, og der må ikke efterlades noget. Det betyder at 

dækkener, strigler m.m. lægges på plads efter brug 

• Der skal fejes efter ridning. Koste, skovle m.m. stilles på plads efter brug 

• Alt affald m.m. lægges i skraldespanden inden du forlader stedet 

• Løb eller råb ikke i stalden – Det er ingen legeplads 

• Du må ikke ride eller sidde på hesten/ponyen på staldgangen 

 

 

Ridehaller & Ridebaner 
• Bær godkendt ridehjelm under ridning 

• Bær godkendt sikkerhedsvest under springning 

• Tal og sms aldrig i mobiltelefon under ridning 

• Opstigning og afstigning skal altid foregå på midten af ridebanen 

• Du må aldrig rykke/flå/save hesten/ponyen i munden med biddet 

• Du må aldrig bruge pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion 

• Du må aldrig spore uhæmmet 

• Som gæst/tilskuer er det vigtig, at du viser hensyn ved ikke at larme elle tale for højt 

• Som gæst/tilskuer er det vigtig, at du ikke henvender dig til en rytter eller underviser 

mens der er undervisning 

• Husk at samle klatter op - når du er færdig med at ride 

 

Fold 
• Du skal have hesten/ponyen i grime og træktov 

• Træk altid kun med én hest/pony af gangen 

• Lukkes flere heste/ponyer ud samtidig – så slip dem først løs når alle er klar 

• Slip først din hest løs når der er fri bane på folden 

• Vær altid to sammen når der hentes heste/ponyer ind fra fold 

• Husk gå aldrig ind midt i flokken – når du skal hente din hest/pony 


