
Værløse  Rideklubs
ORDENSREGLER

Gældende fra d. 22.09.2003

1. Hvem og hvad gælder ordensreglerne for:

a. Ordensreglerne gælder overalt på klubbens område, hvor intet andet
er anført.

b. Enhver af klubbens medlemmer er ansvarlig for, at
ordensreglementet overholdes.

c. Det af rideskolens ansatte personale er bemyndiget til at dispensere
fra ordensreglerne i form af tilladelser eller forbud. Anvisninger fra
personalet skal altid ubetinget følges.

d. Klager og spørgsmål i forbindelse med ordensreglerne rettes til
klubbens bestyrelse, hvis fortolkninger og afgørelser er gældende.
Klager skal være skriftlige. Anonyme klager vil ikke blive behandlet af
bestyrelsen.

e. Rideskolen og bestyrelsen kan til enhver tid opstille specielle regler,
for en periode, hvor dette skønnes påkrævet.

2. Færdsel på klubbens område.

a. Klubbens faciliteter, herunder materiel, ridebaner, hegn etc.
må ikke udsættes for unødig overlast.

b. Skader på klubbens faciliteter meddeles straks til klubbens bestyrelse.

c. Ved ridning på eller longering af særligt urolige heste, må man sørge
for, at det foregår således, at det ikke generer andre ryttere,
fodgængere etc.

d. Al færdsel til og fra klubben, også til hest, skal foregå ad de
eksisterende veje og stier.

e. Al ridning på vejene, på og omkring klubbens område, skal foregå i
skridt.

f. Al færdsel på klubbens område er på eget ansvar.



g. Ryttere under 18 år skal bære fast spændt ridehjelm.

3. Benyttelse af ridehus og baner.

a. Træning eller motionering af heste på klubbens område er kun tilladt
når personen, har betalt medlemskab/kontingent for den pågældende
periode.

b. Det er forbudt at slippe heste løs på de udendørs baner. Løse heste i
ridehuset er kun tilladt, hvis ingen andre ønsker at benytte det.
Hesten SKAL være under konstant opsyn af en person, der opholder
sig i ridehuset. Hesten skal være iført grime eller hovedtøj.

c. Longering og andet arbejde for hånden er kun tilladt, hvis samtlige
andre ryttere er indforstået med det. Der skal HØJT OG TYDELIGT
spørges om lov inden der begyndes. Kommer der nye ryttere på
banen eller i ridehuset efter påbegyndt longering er det tilladt at
færdiggøre dette. Longering er forbudt på grusbanen ved ridehuset.

d. Som hovedregel er al undervisning forbeholdt klubbens instruktører.
Det er dog tilladt på uformel basis at hjælpe familie og venner, når
samtlige andre tilstedeværende på opfordring giver tilladelse hertil.

e. Når alle ryttere er enige herom, kan der rides “volte efter behag”.
Man mødes da altid VENSTRE MOD VENSTRE. Er der en instruktør
til stede, foregår eventuelt tvunget volteskifte på dennes
kommando.

f. Der skridtes til og af på hovslaget.

g. Døre, låger, led og lignende til baner og ridehus skal normalt lukkes
efter passage.

4. Springning.

a. Fast spændt ridehjelm er obligatorisk påklædning.

b. Al uvedkommende færdsel på baner, hvor der foretages
springundervisning, er ikke tilladt.

c. Springning i ridehuset, er tilladt hvis samtlige andre ryttere er
indforstået med det. Græsbanen og opvarmningsbanen kan dog altid
benyttes, når springmateriellet er tilstede, med mindre opslag ved
indridningen gør opmærksom på, at banen er lukket.



d. For ryttere under 18 år gælder al springning, at der altid skal være
mindst en voksen til stede.

e. Indhegninger må ikke springes.

f. Ødelagt materiel skal anbringes i/ved depotet og straks efter
ridningens ophør meddeles springudvalget/bestyrelsen. Ingen bomme
må, når banen forlades, ligge på jorden, men skal anbringes
opklodset.

g. Al træning sker på eget ansvar.

Bestyrelsen


