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Ordensregler / reglement 

i Hedensted Rideklub 
 

 
 

GENERELT 
 

01. Alle, der benytter klubbens faciliteter, dvs. rider, 

longerer mv. på HDR’s område, skal være medlem 

og betale kontingent eller være forældre/værge 

for medlem under 18 år. 
 

02. Al færdsel/ridning på området foregår på eget 

ansvar. 
 

03. Tag hensyn til andre. 
 

04. Alle skal medvirke til en god tone og ro og orden 

i klubben. 
 

05. Porte og døre til stald, ridehus og ud til det fri 

skal ALTID være lukkede! 
 

06. Alle skal medvirke til god ro og orden. 
 

07. Ved uoverensstemmelser omkring faktura afreg- 

 
 

ning skal bogholderen/kasseren altid kontaktes, 

man retter ikke selv i regningen. 
 

08. Alle ændringer vedr. undervisning, opstaldning, 

ridehuskort m.m., skal straks meddeles kasser- 

eren. Alt opsiges med en måneds varsel til d. 1. 
 

09. Overtrædelse af regelsæt kan medføre påtale 

og ved gentagelse føre til bortvisning. 
 

10. Hvis du ønsker noget ændret i rideklubben 

bedes dette rettet til enten daglig leder, 

bestyrelsen eller ridelæreren. 
 

11. Forbehold er ikke direkte nævnt i reglementet, 

men de som er til skade/ulempe for andre ryt- 

tere kan efter beslutning fra bestyrelsen med- 

føre påtale/bortvisning.

 
 
 

ORDENSREGLER FOR FÆRDSEL PÅ HDR 

01. Alle skal rydde op efter sig overalt på HDR. 
 

02. Mindre børn (ca. under 12 år) skal altid have en 

voksen hjælper med, til at strigle og sadle op. 
 

03. Børn under 12 år må kun ride og omgås heste, 

ifølge med voksne (over 18 år) i stalden/på 

rideskolen. Der kan dog gives skriftlig tilsagn 

fra forældre, om at deres barn selv må håndtere 

egen hest/pony uden voksen opsyn hvis klubben 

vurderer, at medlemmet har viden svarende til 

ryttermærke 2, såfremt dette ikke er erhvervet. 
 

04. Ingen råben eller støjende adfærd i stalden 
 

05. Rolig omgang med hestene – selv en rideskole- 

hest, kan blive bange og dermed være til fare for 

dig. 
 

06.  Man skal rydde op efter sig både i stald, ridehal- 

len og rytterstuen inden man forlader rideklub- 

ben. Affald skal i skraldespande. 

 
 

07. Heste og ponyer skal altid strigles før og efter 

undervisning, ligesom der altid renses hove før 

og efter undervisning. 
 

08. Mød op 25 min før du skal ride elevtime, så du 

kan nå at sadle op. Heste og ponyer skal altid 

strigles før og efter undervisning, ligesom der 

altid renses hove før og efter undervisning. 
 

09. Elevheste må ikke få andet end det foder og hø 

de tildeles af personalet. Gulerødder og heste- 

godbidder er dog undtaget. Privatheste må ikke 

fodres. 
 

10. Er du forhindret i at komme til din time på elev- 

skolen skal der meldes afbud. Der refunderes 

ikke for ej redne timer. 
 

11. Udefrakommende heste opbindes i forhallen 

eller på striglepladserne ved elevstalden, der må 

ikke benyttes bokse.
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12. Striglepladserne er ikke til langtidsparkering! 
 

13. Ingen må benytte diverse maskiner uden aftale 

med daglig leder – max 20 km/t. 
 

14. Har du noget på hjertet, så kom til personalet 

eller bestyrelsen med det. Lad være med at lade 

det ”vokse I krogene”. 
 

15. Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå 

uden opsyn. 
 

16. Heste må ikke opbindes i biddet på strigleplad- 

sen KUN i grime. 
 

17. Er staldgangen mindre end 2 meter bred, er det 

for farligt at lade 2 heste passerer hinanden. 
 

18. Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af 

redskaber, striglekasser, dækkener m.v. 
 

19. Læs synligt opslag omkring forholdsregler ved 

brand, når du kommer til klubben. 
 

20. For at opholde sig alene i stalden skal medlem- 

met have taget ryttermærke 1 eller have viden 

svarende dertil. 
 

21. Gå aldrig bag en hest – de kan sparke 
 

22. Forældre/voksne er med til at lære børnene den 

korrekte færden i stalden. 
 

23. Der må ikke forefindes løse heste på staldgan- 

gen 
 

24. Alle under 12 år skal ved omgang med hestene 

bære ridehjelm i stalden. 
 

25. Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj 

under ridning og håndtering af heste. Sandaler 

er no-go! 
 

26. Ingen fører hest uden hovedtøj eller træktov. 
 

27. Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle 

træktov rundt om hånden eller livet. 
 

28. Man må ikke løbe eller råbe højt på staldgangen/ 

i hallerne. 
 

29. Børn under 12 år må ALDRIG selv hente hestene/ 

ponyerne ud fra boksen eller fra fold. 
 

30. Skovle, grebe og koste må ikke stå på stald- 

gangen; men stilles efter end brug på en af 

opbevaringspladserne. 

31. Døren til foder rum skal være lukket. 
 

32. Kun det udstyr man kan have i sit staldskab er 

tilladt, max. 80 x 80 cm i bundmål inkl. hjul. 
 

33. Kun en sadel ophængt på væg, øvrige i stald- 

skabe. Sadelbom kan erstattes af vogn. 
 

34. Ingen montering af diverse udstyr eller skilte i/ 

på bokse med mindre det er aftalt med daglig 

leder, monteret udstyr skal enten blive ved afrej- 

se, eller tingene skal føres tilbage til oprindeligt. 
 

35. Der må ikke stå foder andre steder end i foder- 

rummet. 
 

36. Det er ikke tilladt selv at tage hø, halm og foder. 

Kontakt personale ved ændringer eller spørgsmål. 
 

37. Der må ikke leges i halmen/høet. 
 

38. Der må ikke kommes langstrået eller olieret 

foder i foder-automaterne. 
 

39. Det er ikke tilladt at muge ud uden forudgående 

aftale med staldpersonalet. Tag kontakt til vores 

staldmester, hvis du har et akut behov her- 

for – han vil i så fald give en godkendelse for 1. 

måneds varighed. 
 

40. Sadler, strigler mm. skal efter endt ridning læg- 

ges på plads i sadelrummet. 
 

41. Rengør jeres krybber, vandkobber osv. og fej 

spindelvæv ned engang imellem. 
 

42. Husk at feje når du har stået på staldgangen, 

eller du har trukket din hest ud af boksen. 
 

43. Klatter ”tabt” på striglepladser, vandspiltove, 

staldgange, forhal, gårdspladser mv. fjernes. 
 

44. Alle skal medvirke til, at stedet er rent og pænt. 
 

45. Heste må ikke være løse på staldgangen. 
 

46. Hold de porte/døre lukkede udtil når vejret er 

koldt eller blæsende. 
 

47. Lås sadelrummene af, hvis du er den sidste, der 

forlader stalden. 
 

48. Ryd op efter dig selv i cafeteriet - og sluk lyset 

når du går. 
 

49. Der må ikke ordnes sadeltøj i cafeteriet 
 

50. Der må ikke parkeres foran porten til forhallen.
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51. Parkering på handicappladser kun tilladt med 

handicapbevis. 
 

52. Langtidsparkering af trailere efter aftale på 

anvist plads. 
 

 
FOLDE 

 

Alle elevheste/-ponyer kommer på fold alle hverd- 

age. For private er det muligt at tilkøbe udlukning i 

hverdage på jordfold i dagtimerne. Private opstal- 

dere har desuden adgang til en græsfold, der kan 

benyttes efter behov. 
 

01. En person kan som udgangspunkt kun føre én 

hest af gangen til og fra folden. 
 

02. Hingstefold er forbeholdt hingste. 
 

03. Sygefold er forbeholdt syge heste, skal aftales 

med daglig leder inden første brug. 
 

04. Elevhestefold er forbeholdt elevheste. 
 

05. Jordfolde må i hverdage benyttes efter endt 

foldordning. Dog max. 2 timer. 
 

06. Heste der føres på fold skal som minimum føres i 

grime og grimeskaft. 
 

07. Fører flere personer heste ud på samme tid, hør 

da hinanden, om der er behov for, at der først må 

slippes, når alle er klar. 
 

08. For at lukke eller hente heste på folden skal 

rytteren have taget ryttermærke 3 eller have 

færdigheder og viden svarende dertil. 
 

09. Vedligehold af privatgræsfoldene påhviler bru- 

gerne selv, og man har pligt til at få klippet sin 

fold ned efter behov. Ved tvivl vurdere staldper- 

sonalet, som ligeledes foretager klip-ning for kr. 

100,-. Dog foretages kantklipning af personalet 

efter behov. 
 

10. Vedligehold af folde i brug ifbm. foldordning 

påhviler klubben. 
 

11. Hvis indlukning af din hest medfører at en an- 

dens kommer til at gå alene, er det godt kam- 

meratskab at sende vedkommende en besked. 

RIDEHUS/BANE 
 

01. Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm. 
 

02. For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning 

skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller 

have færdigheder svarende dertil. 
 

03. Der SKAL samles klatter – hjælp hinanden – også 

hvis du sidder på barrieren. 
 

04. Lad være med at ride igennem en tabt klat, hvis 

det kan undgås – så er de meget nemmere at 

samle op! 
 

05. Mobiltelefoner må ikke benyttes mens man er til 

hest eller under undervisning i øvrigt. Headset 

må benyttet ifbm. undervisning. 
 

06. Alle, der benytter ridehallen og ridebanerne, skal 

være medlem af Hedensted og Omegns 

Rideklub. Vedtægter for Hedensted og Omegns 

Rideklub er offentliggjorte og vedtaget på 

generalforsamling og kan læses på rideklubbens 

hjemmeside. 
 

07. 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. 
 

08. Når du kommer ind i ridehallen, skal du holde 

tilbage for dem, der kommer på hovslaget. 
 

09. Opsidning/afsidning skal foregå inde på midten 

af ridebanen eller inden du kommer ind i hallen. 
 

10. I ridehallen skal man ride venstre skulder mod 

venstre skulder. 
 

11. Der skal opvarmes/skridtes af i det ridehus man 

skal ride/ride undervisning i. 
 

12. Der skridtes en og en på venstre volte. 
 

13. Ingen parkering på hesteryg ved barrieren - kun 

for at tage tæppe/jakke af. 
 

14. Der skal altid vises hensyn for dem, der rider 

undervisning. 
 

15. Longering må kun foregå i den lille hal eller 

udendørs. Er der ryttere i hallen eller på banen 

ved opstart, skal det altid accepteres af alle 

ryttere. Hesten/ponyen skal føres i longe tov. 

Longering kun tilladt ved max 2 ryttere i hallen.
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16. Longering foregår på trense el. kapsun - aldrig i 

grime. Jævn bunden efter brug og flyt spor 

mens du longerer! 
 

17. Privat undervisning er ikke tilladt fra andre end 

de af bestyrelsen godkendte undervisere. Dog 

er det tilladt for klubbens medlemmer at hjælpe 

hinanden i akutte tilfælde såfremt ekvipagen er 

til fare for sig selv eller andre og kun denne ene 

gang. Et flertal i bestyrelsen har dog mulighed for 

at give tilladelse til privat undervisning af særlig 

karakter. 
 

18. Springning i den store hal er kun tilladt ved 

undervisning eller på søndage fra kl. 16-19. Der 

må ikke være springning i begge haller sam- 

tidig. Vi henviser til den lille hal, hvor der må 

springes, såfremt det ikke er til gene for andre. 

Er man under 18 skal der være en kyndig voksen/ 

forælder tilstede. Der må ikke springes på lejede 

elevheste, og springningen må ikke have karak- 

ter af undervisning. 
 

19. Ryd altid brugt springmateriel væk igen. I den lille 

hal sættes det op på barrieren ved tilskuerplad- 

serne. 
 

20. Der må ikke rides i den lille ridehal, mens der er 

undervisning på elevskolen. Ved handicapafde- 

lingen spørges først. 
 

21. Med mindre andet er aftalt må elevheste kun 

være i den lille hal, også udlejede. 
 

22. Alle ryttere under 18 år, der rider spring, skal 

bære godkendt sikkerhedsvest. Vi henstiller til, 

at alle der springer gør det samme. 
 

23. Ingen løsspringning uden forudgående aftale 

med daglig leder/bestyrelse. Der må dog arran- 

geres løsspringning i weekender/helligdage un- 

der opsyn af kyndig person og ved forudgående 

opslag, og såfremt det tilstræbes at det ligges 

hvor det er mindst til gene for øvrige brugere 

af hallerne. Bundes skal efterfølgende 

jævnes ved brug af riven. 

24. I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere 

og /eller andre personer end ryttere og under- 

visere samt evt. trækkere. 
 

25. Der må ikke være løse heste/ponyer i den store 

ridehal, og i den lille ridehal ikke uden opsyn. I 

tilfælde af syge heste, kan der dispenseres. 

Kun en hest ad gangen og bunde SKAL 

jævnes bagefter - brug riven. 
 

26. Vis hensyn til hinanden både store og små! 
 

27. Ældste rytter bestemmer hvis akut tvivl i ride- 

huset. 
 

28. Sker der uheld i ridehuset, påhviler det andre 

ryttere straks at yde hjælp, samt om nødvendig 

få tilkaldt yderlige voksne personer, der kan 

tage stilling til om der skal rekvireres ambulance. 

Klubbens formand skal desuden informeres ved 

først kommende given lejlighed. 
 

29. Udefrakommende uden ridehuskort skal skrive 

sig på listen på opslagstavlen inden de træder 

ind i hallen. Dette gælder brug af alle ridemæs- 

sige faciliteter – inde såvel som ude. 
 
 

 
TUR OG TERRÆN 
 

01. Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm 
 

02. 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 
 

03. Færdselsloven overholdes og alle er forpligtet til 

at vise hensyn til andre trafikanter. 
 

04. Følg forbundets anbefalinger omkring ridning i 

trafikken. 
 

05. Er rytteren under 18 år og/eller ikke rutineret 

rytter, er det forældrenes ansvar, dersom ryt- 

teren forlader rideklubbens område. Der skal 

gives skriftlig tilladelse hertil. I øvrigt henstiller 

rideklubben til at mindst en rytter over 18 år 

følger med på tur og uderidning + der medbring- 

es mobiltelefon.
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FEJL OG MANGLER 
 

Besked om mangler, funktionsfejl, hegn der er 

ødelagt og ting, der er gået i stykker eller eventuelle 

problemer skal omgående gives til staldpersonalet 

eller bestyrelsen. 
 

 
RYGNING 

 

Rygning er KUN tilladt udendørs. Cigaretskodder skal 

i de opstillede askebøtter. Der er således i henhold 

til gældende lovgivning total rygeforbud i staldene, 

sadel rum, foder rum og alle tilstødende bygninger 

samt ridehal og rytterstue. 
 

 
HUNDE 

 

Hunde skal føres i snor på klubbens område, og evt. 

“tabte” efterladenskaber skal samles op. 
 

 
 

KONTAKT 
 

Kontaktinfo er tilgængelig på hjemmesiden og på 

opslag i stalden. 


