Ordensregler for Brønderslev Rideklub

Generelt:
- Bestyrelsen er BRRKs øverste myndighed
- Daglig ledelse og ansvar varetages af BRRK’s bestyrelse
- Daglig staldansvarlig er Morten Thomsen/Henrik Arentoft
- Al færdsel på BRRK sker på eget ansvar.
- Bestyrelsen har beføjelse til at irettesætte rytter eller andre ved uhensigtsmæssig og/eller
farlig adfærd på BRRK’s arealer.
- Gentagne eller grove overtrædelser kan resultere i bortvisning fra BRRK
- Kun undervisere tilknyttet BRRK i ansættelsesforhold må forestå undervisning på BRRK’s
arealer.
- Ingen løber eller råber i nærheden af hestene (ridehus, ridebaner og stald)
- Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
- Ingen fører en hest uden trense eller træktov
- Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
- Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
- Ingen anvender sporer uhæmmet

Ridehuse/ridebaner:
- ryttere passerer hinanden venstre mod venstre
- alle ryttere skal bære sikkerhedsgodkendt ridehjelm under ridning
- alle ryttere skal bære sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
(glat/let rillet sål, en lille hæl og som ingen snører, der kan hænge fast i bøjlen)
- alle springryttere under 18 år skal bære godkendt sikkerhedsvest
- der vises generelt hensyn til hinanden og andres træningsarbejde i ridehuset
- der vises ekstra hensyn til ryttere som modtager undervisning
- der skridtes altid på hovslag i venstre volte
- Det østlige ridehus er forbeholdt springning/løsspringning efter behov (husk oprydning af
spring)
- Ingen må springe alene
- sidste m/k som forlader stald eller ridehus sørger for lukning af døre og at lyset bliver slukket
- ridehus som benyttes til holdundervisning må ikke samtidig benyttes til privat ridning
- Longering i det østlige ridehus er tilladt ved en eller to øvrige ryttere, hvis disse giver
samtykke.
- Løsspringning/luftning af heste/ponyer i ridehus må kun ske under opsyn og behørig
hensynstagen., og ikke når der rides.
- Personalets luftning af heste uden opsyn må kun ske mellem kl. 06.00 og 10.00.
- Det er ikke tilladt at ride med musik-anordninger (øretelefon, øresnegl, hedset mv.) i begge
ører af hensyn til sikkerheden.
- Alle ryttere er medansvarlige for opsamling af ”klatter” i ridehusene.
- Der skal vises hensyn, når man går ind og ud af ridebanerne (kig om der er andre på hovslaget
og meddel at du kommer ind)

Rygepolitik
- det er ikke tilladt at ryge indendørs på BRRK. Der er opstillet askebæger ved indgangene, som
skal benyttes

Politik for hunde
- hunde under kontrol er velkomne på BRRK, men der skal naturligvis vises hensyn til andre,
specielt til rytter. Hvis en rytter eller ansat ønsker det, skal hunden føres i snor., da heste og
opstaldere har første-ret på BRRK.
- alle hunde som færdes på BRRK er på hunde-ejers eget ansvar

Ordensregler i staldene:
- ingen opstalder må – uden forudgående aftale med daglig staldansvarlig – bytte boks.
- Ingen opstalder må benytte boksene før der er indgået ”opstalderkontrakt”. Kontrakten
udskrives fra hjemmesiden og afleveres til daglig staldansvarlig.
- Heste må ikke opsadles på staldgangene. Benyt spiltove. Dette gælder også ved besøg af
dyrlæge og/eller smed (husk oprydning efterfølgende)
- Heste må ikke efterlades uden opsyn opbundet i spildtov
- Bokslågen skal være lukket, når stalden forlades.
- Personligt udstyr, støvler mv. skal opbevares i rytterstuen.
- Sidste m/k er ansvarlig for aflåsning af rytterstue.
- Spåner og piller må ikke henstilles på staldgangen (tøm evt. posen i et hjørne i boksen til
senere brug)
- Ingen må opholde sig i stalden alene uden at have taget ryttermærke 1 eller have viden
svarende dertil.

Ordensregler for folde på BRRK:
- Ingen nye heste må lukkes på fold med andre heste uden forudgående aftale med ejerne.
- Lukke-led skal hænges op, når folden forlades (de bliver ødelagt og strømmen svækkes i
hegnet, hvis leddene ligger på jorden)
- Der må fodres med hvad man vil på folden, så længe man selv køber eget strå dertil.
- Brugere af folde er indbyrdes ansvarlige for at græs under hegn bliver slået, oprykning af
giftige planter og at drikkekar renholdes.

Når ulykken sker:
- Stands ulykken
- Giv livreddende førstehjælp
- Tilkald den nødvendige hjælp (telefon 114 eller 112)
- Bliv ved den tilskadekommende indtil hjælpen er kommet
- Orientér efterfølgende den daglige staldansvarlige om ulykken/
hændelsesforløbet

