Anläggningsregler MRF
Lite ”bra att veta” saker…….
OBS! Kontrollera hemsidan ang ridtider i ridhuset innan du åker ner till banan.
Kalendern och gästboken uppdateras kontinuerligt
Veckans händelser (aktiviteter utöver de återkommande träningarna) ska meddelas
asa@invico.se senast på fredagen veckan före att aktiviteten inträffar.
Organiserade träningar ska hållas i den NYA delen av ridhuset, det underlättar bl a
vid in- och utpassage för de som är där för fri ridning
Tränaren ansvarar för att dennes elever håller sig inom tilldelad yta i ridhuset, halva
ridhuset vid markarbete och 2/3-delar vid hoppning.
Ändrade/uteblivna träningar/aktiviteter meddelas i gästboken så snart som möjligt
Ska ni löshoppa meddelas detta i gästboken senast torsdag kl 18.00

Regler som gör den enskilda ridningen säker och smidig:
·
·
·
·
·
·
·

·

Knacka innan du går in i ridhuset, meddela också innan du går ut.
Högerregel gäller
Spåret har företräde framför volter, diagonaler o.dyl.
Högst gångart har tillträde till spåret
Skritta ej på spåret
Halt görs mitt i volten
All ridning sker med godkänd hjälm på huvudet samt säkerhetsväst vid all form av
hoppning (så fort en bom är inblandad som ligger ovanför mark) för de ryttare
som är under 18 år
Led INTE hästar inne i ridhuset (pga säkerhets- och utrymmesskäl)

Regler om vi vill hoppa på den fria ridningen
·
·
·
·
·

Hoppar gör vi endast då det är max 6 ekipage i ridhuset, blir det fler avstår vi från
att hoppa, då det blir trångt om utrymme. Bomövningar på marken är OK.
Hoppning får ta max halva ridhuset.
Placeringen av hinder ska varieras för att spara underlaget
Använd inte tävlingsbommarna som ligger på vagnen. Träningsbommarna finns
på väggen utanför ingången till ridhuset
Hinder skall bäras tillbaka där de togs, hinderstöden skall sättas in
ordentligt. Gäller både inne och ute.

Hur många får vi vara i ridhuset?
·

·
·

Max antal vid fri ridning i hela ridhuset 12 st.
Eftersom ridhuset numera är så stort så är longering, tömkörning och hoppning
(se speciella regler) tillåten då det är fri ridning i hela ridhuset, men vi pratar med
varandra och kommer överens om var det är lämpligt att vara om t ex om vi vill
longera, det är dock inte lämpligt att longera om vi är fler än 6 st i ridhuset
Max antal vid fri ridning i halva ridhuset 6 st (endast markarbete)
Max antal vid fri ridning 1/3 av ridhuset 4 st (endast markarbete)

Lite mer saker att tänka på när vi använder anläggningen…….
·
·
·

·
·
·
·

Mocka efter era hästar, töm skottkärran i containern när den är full!
Sopa inte ut gödsel ur transporten på parkeringsplatsen, lägg det i skottkärran
Tränsa hästen innan ni lastar ur den ur transporten och tränsa av när ni lastat in
efter ridpasset. Hästar ska (i likhet med tävlingsplatsen) vara tränsade när de
befinner sig på anläggningen, led inte era hästar i enbart grimma!
Städa undan efter er på läktaren innan ni lämnar anläggningen
Släck på utebanan om du är sist därifrån
Hundar ska vara kopplade på området
Kom ihåg att kontrollera hemsidan när ni har städvecka, samtliga med
anläggningskort har ansvar för att städa ca 1-2 gånger om året – genomför er
städning för allas trevnad, visst vill vi att toaletterna ska vara välstädade och
cafeterian fräsch?

Visa hänsyn mot varandra!
Unghästar och yngre medlemmar på ponny uppskattar att ni visar hänsyn mot dem
En självklarhet är att ni som utnyttjar anläggningen har
erlagt anläggningsavgift!
Stickprovskontroller kommer att genomföras kontinuerligt under terminen,
ridande utan erlagd anläggningsavgift kommer då att avvisas!
Släpp inte in andra ridande i ridhuset på din ”tagg” – den är personlig!
Missbrukas taggen stängs den av, te x om det framkommer att man släpper in
obehöriga, taggen aktiveras igen då missbruket är utrett.

