
 

 

Sportsrideklubben Thisted | Teglværksvej 9 | 7700 Thisted | sththisted.dk 

ORDENSREGLER   
Generelle regler 

• Al ridning og færdsel på klubbens adresse er på eget ansvar  

• Al kørsel og parkering på klubbens parkeringsplads er på eget ansvar, også 
når der til arrangementer (herunder stævner, kurser mm.) henvises til andre 
parkeringsområder   

• Alle hunde skal føres i snor 

• I tilfælde af ulykker eller skader på personer dækker den tilskadekomnes egen ulykkesforsikring. Det er 
dit eget ansvar at have en ulykkesforsikring  

• Da ridning af nogle forsikringsselskaber kategoriseres som ekstremsport, har man som rytter eller 
forælder/værge til ryttere under 18 år ansvar for, at ens egen forsikring dækker ved rideulykker  

• Rygning af tobak og e-cigaretter er ikke tilladt i nogen af rideklubbens bygninger, og ej heller i 
nærheden af brændbart materiale, herunder mødding, halm, hø mm.  

• Du er erstatningsansvarlig for ting, både her på stedet, og i det offentlige rum som du eller din hest 
ødelægger 

• Du må ikke fastgøre dig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet   

• Der er ingen undervisningspligt i STH. Det er tilladt privatrytterne at benytte andre undervisere end 
STH-ansatte.  

• Det er tilladt med springning udenfor undervisningen, men af hensyn til sikkerheden må dette kun ske 
under opsyn af en forælder 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 du er forhindret i at komme til undervisning, skal du melde afbud til din underviser. Der gives kun 
erstatningstimer, hvis klubben aflyser din undervisning pga. syg hest. 

Stalde 
• 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. 

• Ryttere under 18 år skal bruge hjelm ved op sadling og øvrig håndtering af heste/ponyer i stalden 

• Staldgangen skal være ryddet, og der må ikke efterlades noget. Det betyder at dækkener, strigler m.m. 
lægges på plads efter brug  

• Sandaler og andet åbent fodtøj må ikke benyttes i staldene 

• 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 staldene – Det er ingen legeplads  

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

Fold  
• Elevheste og elev ponyer må kun lukkes på fold af eller sammen med staldpersonalet. 

• Du skal have hesten/ponyen i grime og træktov  

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

• 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 

• Mindre børn og uerfarne ryttere må ikke selv hente heste på foldene  

• Ryttere under 18 år benytter ridehjelm når der trækkes heste til og fra fold 

• Der må ikke gives godbidder, når der er flere heste på folden. 
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Ridehaller & Ridebaner 
• En undervisningstime har en varighed på 50 min. Vi starter og slutter ALTID 

med at skridte varm og skridte af. Der kan forekomme overlap i timerne især 
i vintermånederne.  

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

• For nybegyndere har undervisningstimen en varighed på 60 minutter, hvoraf 
cirka 15 minutter er afsat til teoriundervisning.  

• Bær godkendt ridehjelm under ridning og godkendt sikkerhedsvest under 
springning  

• Alle skal ride med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke 
har snører, der kan hænge fast i bøjlen 

• Undervisere og hjælpere under 18 år må gerne men skal ikke bære hjelm i forbindelse med 
undervisningen, hvis de har tilladelse af deres forældre.   

• Der skal gives besked inden døren eller porten til ridehallen åbnes, så eventuelle ryttere i hallen er 
forberedte 

• Tal og sms aldrig i mobiltelefon under ridning  

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

• 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 

• I forbindelse med stævne skal alle under 18 år være iført ridehjelm og forsvarligt fodtøj, når heste 
motioneres for hånd på opvarmningsbanen eller opvisningsbanen. Derudover skal hesten føres i 
hovedtøj.  

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 

Terræn 
• Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm  

• Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har 
snører der kan hænge fast i bøjlen  

• Færdselsloven overholdes, og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter   

• Følg Dansk Rideforbunds anbefalinger omkring ridning i trafikken  

• Medbring altid mobiltelefon, når der rides væk fra klubbens adresse  

• Regler for rideturen (fx rute og tempo) planlægges inden man rider afsted  

• Du har ansvar for at fjerne eventuelle klatter i byen, efterladt af den hest du har redet 

 


