Ridhuset Stadsberga Västergård
För att utnyttja ridhuset:
•
•

Innehav av ridhuskort
Betala ridavgift (dagkort) 100kr/ekipage/dag om du inte har ridhuskort.
Kontanter kan läggas i ridhusets brevlåda eller swish till 070 366 93 10.

•

Frisk häst från friskt stall

All vistelse inom Stadsberga Västergård sker på egen risk
Följande gäller:
•
•

Led hästen in och ut i ridhuset
Knacka på dörren och invänta svar, om möjligt, innan du öppnar dörren

•
•

Tänd endast belysning för mittenraden och släck efter dig om inte någon
annan är i ridhuset
Ridhjälm bör bäras (på huvudet) under all ridning och är obligatorisk vid

•

hoppning
Sargdörrarna ska vara stängda

•

Högerregeln gäller vid ridning

•
•

Skritt bör ske innanför spåret, högre tempo på spåret
Vid möte snett igenom är det gamla yttersidan som möts, annars gäller

•

högerregeln
Vid byte från volt till fyrkantspåret har ryttare på spåret företräde

•
•

Många ryttare inne i ridhuset samtidigt? Rid i samma varv/prata med
varandra (så ni inte krockar med varandra)
Undvik att använda ”högljudda” hjälper när fler ryttare är i ridhuset

•

Var en god kamrat mot din häst och övriga. ”Hård” ridning/spöstraff mm
är inte önskvärt/tillåtet här

•

Ridning har alltid företräde i ridhuset. Ta hänsyn till ryttare om du
longerar/tömkör. Endast en häst får longeras/tömköras om ryttare
är/kommer in i ridhuset. Ridande ryttare avgör om det är ok att någon

•
•

longerar/tömkör samtidigt under ridpasset.
Häst får inte vara lös i ridhuset. Löshoppning ska bokas via Lotta, i förväg
All träck/hästbajs ska tas upp (skottkärra finns utanför ridhuset)

•

Den som ev tar fram material som bommar, konor, bro mm ansvarar även
för att det plockas undan

•

Hundar (alltid kopplade och snälla) + publik hänvisas till läktaren

•

Rökning är inte tillåtet inom hela Stadsberga Västergård

Funderingar? Ring gärna Lotta på mobil: 070 366 93 10

