Ridhusregler
DESSA RIDHUSREGLER GÄLLER FÖR ALLA SOM NYTTJAR
RIDHUSET/RIDBANAN PÅ STALL ÄNGARNA
h Mocka efter din häst direkt efter avslutat pass – var noga och plocka upp
ALLT BAJS även om du behöver gå flera gånger eller ta med skottkärran!
h Töm skottkärran om den börjar bli full, den ska inte överfyllas
h Knacka eller ropa alltid (försiktigt) och invänta svar innan du öppnar dörren
h Ridhusdörren ska hållas stängd under vintertid och vid storm/kraftigt regn
h Belysningen får endast användas när det är mörkt ute. Endast den ena
lysknappen ska tändas, helst den som tänder en rad för att spara på elen. Ni
får aldrig tända båda lysknapparna samtidigt då det riskerar att slå ut
strömmen på hela gården! Kom ihåg att alltid släcka direkt när du är klar.
h Hoppning utan bokning får endast ske på bestämda veckodagar, se separat
skylt i ridhuset för vilka dagar som gäller just nu
h Har du plockat fram bommar och hinder så plocka undan efter dig, detta
gäller även andra saker som ni tagit fram, egna pallar, leksaker mm
h Lägg alltid tillbaka använda dynor/filtar i lådan som står i ridhuset så de hålls
så fräscha som möjligt
h Använd inte andras spön eller andra prylar utan att fråga, är det inte märkt
tydligt med ”Stall Ängarna” så är det inte för allmän användning
h Vid longering eller annat arbete på voltspår, håll alltid till en bit in från
kortsidorna då vi inte kommer åt att harva längst ut i hörnen och variera
gärna platsen så att det inte bildas spår i underlaget
h Har du släppt häst lös måste du gå och kontrollera underlaget efteråt och
kratta igen eventuella gropar som blivit för att det ska gå bra för andra att
rida där efteråt
h Undvik att använda mobil när du rider/leder din häst. Om
du ändå använder mobilen är det ditt ansvar att ändå vara
uppmärksam på omgivningen. Hörlurar i båda öronen är
inte tillåtet om ni är flera i ridhuset samtidigt.
h Visa hänsyn och gott horsemanship och håll en trevlig ton
i kommunikationen med andra.
www.stallangarna.se

