ORDENSREGLER - BALLERUP RIDEKLUB
Generelt:
• Åbningstiderne er:
o Hverdage kl. 7-23
o Weekender og helligdage kl. 7-21
• Lyset slukkes i ridehallerne på hverdage kl. 22.45. I weekender og helligdage, skal du have forladt
ridehallen, så du kan forlade stalden til lukketid. Når der holdes stævner, kan der dispenseres.
• OBS! Rygning er forbudt på hele Ballerup Rideklubs område – alle stalde, ridehuse, hele arealet ved
stalde, udendørsbokse og bygninger ned til første vold ned mod banerne. Såvel til fods som til hest.
Der etableres et lille område foran indgangen til cafeteriaet inkl. udendørsterrassen, hvor der må
ryges.
• Hunde skal føres i snor på klubbens arealer og må ikke forlades
• Opstilling og leje af skab, skal altid ske efter aftale med kontoret og skabene skal følge de til enhver
tid gældende regler for størrelse. Der må ikke opbevares foder i skabene
• Mobning tolereres ikke
• Vis hensyn og vær søde mod hinanden, så Ballerup Rideklub er et rart sted at komme!

Stalden:
• I staldene og på klubbens område henstilles til ro og orden. Der må ikke råbes, spilles musik (heller
ikke højt på mobilen) m.v. – husk at stalden er hestens hjem!
• Vis hensyn til personalet, så de kan udføre deres arbejde. Om nødvendigt må hesten fjernes fra
staldgangen. Hvis fodervagten ønsker det, skal alle heste fjernes fra staldgangen.
• Der må ikke vaskes hove på staldgangen. Hovvask foregår i vandspiltovene eller i gården
• Ryttere, der skal sadle op, har fortrinsret til staldgangen
• Undgå smed, massør mv til din hest i tidsrummene omkring fodring. Specielt i tidsrummet 17.3019.00.
• Husk at feje efter dig på staldgangen og i vandspiltorvet – både før og efter du har redet! Der står
sorte baljer og grønne containere, man kan benytte. Disse er IKKE til at muge ud i.
• Staldgangen skal holdes ryddet. Strigler, dækkener, poser m.v. skal være fjernet, når du forlader
staldgangen. Undtagelse er under ridning, men saml dine ting.
• Sadelknægte skal være slået ind til siden når de ikke bruges, så forbipasserende ryttere og heste
ikke kommer til skade. I A-stalden skal sadler hænges i rummet indrettet hertil.
• I staldene må følgende hænge på boksdørene:
o klokker/gamacher, hvis de skal bruges på fold.
o ét dækken til at skifte med
o en grime og et træktorv
o tilskudsfoder som er aftalt at personalet skal give når der fodres.
• Udestaldende må have én spand/boks stående, som max. er 50 cm i diameter
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Ridehus/bane:
• Springning i det store ridehus er kun tilladt i de fastsatte tidsrum, hvor det pågældende ridehus kun
er åbent for ryttere, som skal have springundervisning, eller efter aftale med underviseren.
• Der kan springes i ridehusene i de tidsrum som fremgår af ridehusplanen.
o Der tilbydes ikke undervisning her i forbindelse med springningen - dette skal foregå efter
de gældende regler.
o De, som ønsker at springe, hjælpes ad med at sætte spring op og rydde væk bagefter.
o Når der springes, er hallen naturligvis lukket for longering, løse heste og andre ryttere.
Skulle der være et ledigt øjeblik, hvor ingen benytter hallen, mens springene står fremme, er
det tilladt at ride.
• Ved springning på udendørsbanen må bommene ikke efterlades på jorden.
• Undervisning må kun modtages af undervisere ansat af BAL. Se for yderligere information under
'regler for hjælp'.

Folde:
• Fælles folde – er opdelt i vallakker og hopper, og ponyer og heste. Fordeling på fællesfolde aftales
med daglig leder, der snakker med det øvrige personale
• Løbefolde – På løbefoldende kan man have op til 2 heste sammen. På hverdage er visse tidsrum
forbeholdt foldordningen. Øvrige tidsrum kan man skrive sin hest på løbefold som følger:
o 1 hest – max 3 timer
• Der må ikke medtages hø/wrap og foder på hverken fælles- eller løbefoldene. Undtaget herfra er
hø/wrap til rideskolehestene og det er kun personalet der må lægge hø/wrap ud.

ER DU I TVIVL
•

Er du i tvivl så kan du altid kontakte personalet.

Medlemmer der vælger ikke at efterleve klubbens
ordensregler kan efter en skriftlig advarsel indstilles
til eksklusion af klubben jf. vedtægter
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