Sikkerhedsvejledning samt ordensregler gældende
for Bramming rideklub.
Centrets faciliteter generelt:
Krav
 Generelle krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på alle
centrets faciliteter
 Al færdsel og ophold på faciliteterne sker på eget ansvar og risiko.
 Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning
 Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af heste
 Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet.
 Ingen fører en hest uden trense eller grime + træktov
 Ingen løber eller råber i nærheden af heste
 Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet.
 Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 Ingen anvender sporer uhæmmet.
 Hunde skal altid føres i snor
Stald:
Krav:
 Alle børn under 15 år anvender hjelm på staldgangen, når der er heste på gangen
 Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn
 Heste må kun stå ved de forhåndsgivne opbindings/striglepladser
 Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser, dækkener mm.
Det stilles/lægges ind i hesteboksen under ridning
 For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have
viden svarende dertil
 Løben og råben er ikke tilladt i stalden
 Heste, der er bundet i 2 snore på staldgangen skal altid (som minimum) løsnes fra den
ene snor, når en anden hest skal passere forbi
 Der fjernes klatter, jordrester og affald fra staldgangen, inden man påbegynder ridningen
Ridehal / bane:
Krav:
 Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
 Alle u/18 år benytter sikkerhedsvest ved springning
 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.
 Alle der rider i/på ridehallen/banerne skal kunne reglerne for ridning på BRK Ridehal/bane
 Man passere hinanden venstre mod venstre
 Ved fri spring skal unge u. 18 år være under opsyn af en person over 18 år.
 Alle fjerner klatter efter dem selv både på udendørs- og indendørsbaner
 Ingen brug af mobiltelefon under ridning.
 Der må ikke rides i grime










For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have ryttermærke 2 eller have
færdigheder svarende dertil
I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere/ og eller andre personer end ryttere,
undervisere samt evt. trækkere
Ophold ved bommen ind til ridehallen er ikke tilladt
Ingen løber og råber i ridehallen og omkring ridebanerne
Der må ikke være løse heste i ridehallen (undtaget ved frispring)
Der må kun longeres, hvis de andre ryttere på banen giver lov.
Hvis du har lavet store ujævnheder i ridehusbunden, så jævn dem ud når du er færdig.

Terræn:
Krav:
 Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm
 Alle rider med fodtøj beregnet til ridning (ikke sandaler, kondisko mm)
 Færdselsloven overholdes, og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter
 Følg DRF´s anbefalinger omkring ridning i trafikken

Fold:
Krav:








Anbefaling:
Medbring altid mobiltelefon, når du rider ud

En person kan kun føre én hest ad gangen til og fra fold
Heste der føres til og fra fold skal som minimum føres i grime og træktov
Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar
For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have
færdigheder og viden svarende dertil
Børn under 15 år anvender ridehjelm når der hentes rideskoleheste ind fra folden.
Anbefaling
Hvis du skal lukke den andensidste hest ind, anbefales det, at du bagefter henter den
sidste hest på markerne, således at den ikke står alene tilbage
At alle bruger ridehjelm på folden, hvis man kun skal hente én hest ind.

Når ulykken sker:
Krav
 Stands ulykken
 Giv evt. livreddende førstehjælp
 Tilkald den nødvendige hjælp
 Bliv ved den til skadekommende indtil hjælpen er kommet

