
 Ridhusregler 

• Knacka/ropa och invänta svar innan du öppnar dörren och går in 
ridhuset. 

• Häst och ryttare ska vara färdigutrustade innan de går in i ridhuset. 

• All ridning sker med godkänd hjälm och ridstövlar/ridskor (skor med 
klack) 

• På- och avklädning av jacka och hästens skrittäcke sker i hörnet vid 
ingången. Där förvarar vi också jackor och täcken. Ingen annan 
utrustning ska tas med in och/eller förvaras i ridhuset. 

• Det är inte tillåtet att ha lösa hästar i ridhuset. 

• Vid longering, tömkörning, löshoppning och hoppning. Kratta och trampa 
igen djupa hovspår efter din häst. 

• Max sex antal hästar i ridhuset på obokade tider. Vid ridning i båda varv 
sker möte till höger. Skritt sker innanför fyrkantspåret. Ryttare på volten 
lämnar företräde för ryttare på fyrkantspåret. Halter görs innanför 
spåret. 

• Det är inte tillåtet att använda mobilen när du rider eller på annat sätt 
arbetar din häst.  

• Hörlurar i båda öronen är inte tillåtet om ni är mer än en i ridhuset. 
• Efter avslutad ridning, tala om för övriga i ridhuset att du tänker ta ut 

hästen från ridhuset. 
• Alla mockar efter sig och vi mockar noga och rider inte i gödselhögar. 

(Det betyder att vi hoppar av och mockar om vi känner att vi vill rida där 
det ligger en gödselhög. Alternativt så rider vi runt gödselhögen.) 

• Hästarna ska vara vaccinerade enligt Ridsportförbundets TR  
• Det är inte tillåtet att hoppa, longera och tömköra på volt på obokade 

tider, då detta kräver ett ökat banunderhåll.  
• I manegen får endast de som rider/longerar/tömkör vistas. Undantaget 

är de personer som hjälper till med hinderbyggnation samt tränare vid 
bokade träningar. 

• Träbommar får ej användas som markbomar. Endast de gamla 
plastbommarna får användas som markbomar och cavalettibommar. 

• Hundar ska vara kopplade och de får ej vistas i manegen. På läktaren är 
de välkomna om de är tysta och sitter/ligger still. 


