Ridhusregler Stora Kovik
• 	All ridning och vistelse på anläggningen sker på egen risk och under eget ansvar.
• 	Hjälm ska alltid bäras vid all ridning (gärna även när hästen arbetas från marken).
• 	Den som rider lektion på avsatt tid har alltid företräde.
• 	Knacka/ropa och invänta svar innan du går in i ridhuset. Tala alltid om när du tänker gå ut.
• 	Kläder/täcken hängs på anvisad plats.
• 	Tänk på hur du rider i ridhuset:
– Högerregeln gäller, det vill säga håll till höger vid möte.
– Ryttare på volt lämnar företräde för ryttare på fyrkantsspåret.
– Skritt sker innanför fyrkantsspåret.
– Halter sker innanför fyrkantsspåret.
– Tänk på att det kan finnas unghästar och orutinerade hästar i ridhuset.
– Kommunicera och visa hänsyn till varandra.
• 	Longering/tömkörning sker i samråd med andra ryttare. Dock får max fyra ekipage vistas i
ridhuset utöver den häst som arbetas från marken. Ridande ryttare har alltid företräde.
• 	Hundar får inte vistas i ridhuset. De kan vara med på läktaren om de är kopplade och har
husse/matte med sig och är tysta/lugna. De får inte hälsa på andra hundar på läktaren vilket
kan skapa oro. Ryttare har alltid möjlighet att be hunden lämna läktaren vilket då ska ske
utan argumentation.
• 	Sockerbitar och bommar är tillåtet under de tider det är vitt på ridhusschemat
under förutsättning att de andra ridande samtycker.
• 	Hoppning sker under fastlagda tider (se ridhusschema).
• 	Av säkerhetsskäl är ridande med mobiltelefon eller headset inte tillåtet.
• 	Mocka alltid efter din häst efter avslutat pass (ett tips är att ta ett varv innan du sitter upp
när du skrittar fram så slipper vi trampa ner dyngan i underlaget).
• 	Släck ljuset efter dig när du lämnar ridhuset.

Bokning av ridhuset

• 	Träningar som inte har fast tid enligt ridhusschemat men där ridhuset fortfarande är öppet,
bokas hos Mirre senast tre dagar innan. Bokning av hela ridhuset sker i samråd med Mirre
senast en vecka i förväg. Detta informeras därefter i alla tre stallar, i ridhuset samt på Stora
Koviks Facebooksida av den som är ansvarig för träningen.

