SIKKERHEDSREGLER - BALLERUP RIDEKLUB
Nedenstående sikkerhedsregler er gældende for alle klubbens medlemmer. Sikkerhedsreglerne er et
supplement til det sportslige reglement, og kan aldrig underkende dette. Den til enhver tid gældende
hestelov og DRF´s etiske regler for anvendelse af hesten til ridesport skal overholdes.
Klubben er ansvarlig for at sikkerhedsreglerne håndhæves på klubbens faciliteter, og kan kun undtagelsesvis
give sine medlemmer dispensation herfor, hvis medlemmet med en lægeerklæring kan dokumentere ikke at
have mulighed for at efterleve sikkerhedsreglerne. Medlemmer der vælger ikke at efterleve klubbens
sikkerhedsregler, kan efter en skriftlig advarsel indstilles til ekskursion af klubben jf. klubbens vedtægter.
Bemærk at alt omgang i rideklubben, og blandt klubbens heste sker på eget ansvar. Vi anbefaler at alle vores
medlemmer har tegnet en ulykkesforsikring.

Generelt:
• Løb eller råb i nærheden af hestene er ikke tilladt
• Alle skal bærer godkendt ridehjelm
• Alle skal bære sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning, og ved håndtering af hesten. Der må
ikke bæres sandaler, klipklappere eller lignende.
• Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
• Før altid en hest i trense eller træktov
• Alle heste skal have grime/hovedtøj på, når de er ude af boksen – når de er i boksen skal der som
minimum hænge en grime på boksen.
• Håndtering af heste må under ingen omstændigheder foregå i påvirket stand
• Al færdsel med hest på klubbens stier og adgangsveje skal foregå i skridt
• Mobning tolereres ikke
• Ingen løse hunde i stalden og på BAL’s område, da det kan være medvirkende til at starte en ulykke
• Ved uforsvarlig opførsel eller grov behandling af hesten, kan BAL’s daglige ledere, undervisere, øvrige
personale og bestyrelse straks bortvise en rytter fra ridehus og baner.
• Ved særlige tilfælde kan de daglige ledere give dispensation for enkelte af reglerne

Stalden:
• Heste skal være forsvarligt bundet på staldgangen, dvs. med en grime og fastsat i begge sider
• Heste må ikke stå uden opsyn
• Heste må ikke være løse
• Hold stalden pæn, efterlad ikke affald mm. men benyt skraldespandene
• Sæt altid koste, grebe og skovle på plads, så ingen heste kommer til skade herpå
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Rideskolen:
• Sørg for at gøre hesten opmærksom på din tilstedeværelse, også når du åbner boksen
• Hvis der ikke er flere ledige striglepladser, skal du sørge for at hesten er bundet i de kæder der er
inde i boksene
• Man må ikke stå flere personer rundt om samme hest. Hesten kan blive stresset, og reagerer
uhensigtsmæssigt
• Er du under 18 år, skal du bære sikkerhedsvest når der springes og rides i skoven
• Du skal bruge træktov når du trækker hesten - det må aldrig bindes rundt om hånden, eller på nogen
måde fastgøres til rytteren
• Bed om hjælp hvis du er det mindste i tvivl
• Staldgangen skal fejes efter hvert hold – aftal indbyrdes hvis tur det er
• Du skal ALTID følge underviserens anvisninger
• Det er underviserens ansvar, at sikkerheden er i top under rideturen. Det vil sige, at underviseren til
enhver tid kan forbyde en rytter at ride, hvis underviseren skønner det uforsvarligt.

Til hest:
• Alle der rider SKAL bære 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
• Al ridning skal foregå med trense/hovedtøj, medmindre der er givet dispensation
• Rygning er forbudt til hest
• Brug af mobil telefon til hest må kun finde sted hvis du holder stille
• Lytning til musik er kun tilladt med én prop i øret, når du er til hest på klubbens arealer. Du skal kunne
høre, hvad der foregår omkring dig.
• Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet
• Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
• Du må aldrig anvende sporer uhæmmet
• Der må kun sidde én rytter ad gangen på hestens ryg
Undtagelse: Handicapafdelingen
For al springning gælder:
o Du skal bære sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år
o Hvis du er under 18 år, SKAL du have en godkendt hjælper over 18 år

Terræn:
• Ved ridning i terræn skal færdselsloven overholdes, og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre
trafikanter
• Følg Rideforbundets anbefalinger omkring ridning i trafikken
• Ridning på de omkringliggende veje, inkl. stævneindkørselsvejen, efter mørkets frembrud
forudsætter, at hest og rytter bærer påbudt sikkerhedsudstyr (hest: reflekser på alle fire ben, rytter:
godkendt ride lygte)
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Ridehus/bane:
• Longering er forbudt i det store ridehus og på den sorte dressurbane
Det er tilladt at longere en unghest eller en ”vildbasse” kortvarigt 5-10 minutter i det store ridehus
efter følgende retningslinjer:
o Kan tillades, hvis der er 5 eller færre ryttere i ridehuset, og alle accepterer.
o Tillades ikke, hvis der er undervisning
o Det er en betingelse, at hesten skal gå under rytter, når longering er tilendebragt
o Hesten skal bære det udstyr, den skal have på under rytter
o Med ”vildbasse” menes eksempelvis en hest, der pga. sygdom har stået stille i en periode og
derfor er i genoptræning.
• I det lille ridehus er det tilladt at longere hvis der er 5 eller færre ryttere og alle accepterer.
Kommer der nye ryttere til, efter påbegyndt longering, er det tilladt at færdiggøre longearbejdet.
• Inden du går ind i hallen, gør du opmærksom på at du kommer ind
• Skridttæpper, jakker m.v. må hænges på barrieren i hjørnerne – ikke hen ad langsiden
• Ophold på hovslaget er ikke tilladt
• Der skridtes til og af på hovslaget, og alle rider samme volte. Hvis der er 5 eller flere ryttere i
ridehuset skal der skridtes på venstre volte
• Der rides venstre skulder mod venstre skulder. Hvis underviseren skønner det er nødvendigt at ride
på samme volte, skal underviserens anvisninger følges
• Vis altid hensyn til ryttere, der får undervisning
• Hvis du skal trække med din hest i ridehuset, skal du spørge om lov, hvis der er er over 5 ryttere i
ridehuset
o Hvis du trækker din hest i ridehuset og den skønnes at være til gene, kan den til en hver tid
udvises
o Undtagelse: Hvis det er strengt nødvendigt grundet akut sygdom (f.eks. kolik), kan der
trækkes i ridehuset
• Ved stævner er de benyttede baner, inkl. opvarmningsbanen, kun åbne for deltagende ryttere

Folden:
• Lukkes flere heste på fold samtidig, må der først slippes fri, når alle er klar
• Heste må ikke være på fold efter mørkets frembrud, med mindre der er aftalt døgnfold

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