
Ordensregler 
Gælder hele Havdrup Ridecenter 

Generelt 

• Al undervisning, færden og ophold på etablissementets område sker på eget ansvar og egen risiko.  

• Børn der færdes alene på Ridecenteret, er på forældrenes ansvar. 

• Der skal vises hensyn over for mennesker, dyr og materiel.  

• Ridecenterets åbningstider skal overholdes.  

• Parkering af biler og cykler henvises til parkeringspladsen. 

• Ryd op efter dig! Efterlad ikke dåser, flasker, papir eller anden emballage. Dyrene kan komme til skade 

på efterladte ting eller finde på at spise dem. 

• Alle klatter som din hest laver på gården eller på vejen til gården skal fjernes. Banerne er dog undtaget 

• Løb og leg er ikke tilladt på ridecenteret af hensyn til hestene. 

• Hunde må ikke medbringes på ridecenteret. 

Stalden 

• Tobaksrygning er forbudt. 

• Det er ikke tilladt at løbe eller udvise støjende adfærd. 

• Ingen unødig fodring af hestene udenfor fodringstiderne. 

•  Heste skal opholde sig mindst muligst på staldgangen og skal altid være forsvarligt bundet. 

• Der skal altid fejes og ryddes op efter afsadling.  

• Op- og afstigning må aldrig foregå i stalden. 

• Grimer, strigler, dækkener mv. ligges ind i boksen inden du går ud og rider. Endvidere fejes 

staldgangen og eventuel gødning skal på møddingen, gælder også i vandspiltov 

Ridehusene og udendørs baner  
(Rideskoleundervisning undtaget) 

• Ved entre i ridehuset adviseres de ryttere, der opholder sig i ridehuset, om at porten bliver åbnet. 

Bank passende på døren eller advar om at porten åbnes.  

• Opsidning og afsidning sker i midten af en cirkelvolte.  

• Skridtning foregår som udgangspunkt på hovslaget, andet kan dog aftales.  

• Der rides altid venstre mod venstre således at rytter på højre volte viger for rytter på venstre volte. 

• Der må ikke ”parkeres” på hovslagt og derved være til gene for øvrige ryttere. 

• Longering og løsspringning er kun tilladt i det lille ridehus og på udebanerne, hvis alle giver tilladelse 

hertil. Et "nej" skal respekteres. Det er umoralsk at bede om tilladelse til longering, hvis der er mange 

ryttere på banerne.  

• Løse heste i det lille ridehus må kun forekomme under opsyn, og skal straks indfanges, hvis anden 

rytter vil ride i ridehuset.  

• Tobaksrygning er forbudt i det lille ridehus 

• Det er tilladt at springe hvis der er givet tilladelse fra Karina eller underviserne. Privatryttere kan dog 

springe uden tilladelse, men i alle tilfælde skal der være en person over 18 år tilstede på jorden. 

• Støjende adfærd på tilskuerpladserne frabedes.  

• Overdreven brug af pisk, spore eller uberettiget afstraffelse af hest er forbudt. 

• Ingen heste eller ponyer må færdes ude efter mørkets frembrud. Dette gælder dog ikke heste på 

døgnfold (sommergræs). 

• Det er ikke tilladt at sætte heste på fold uden tilladelse. 

• Der gives besked hvis man ser at hegenet eller andet på foldene er i stykker. 

• Nå man tager heste til eller fra fold, fyldes vand i baljer/badekar, hvis dette er nødvendigt. 

• Den der tager anden sidste hest ind, tager også den sidste hest med mindre andet er aftalt med 

ejeren af den sidste hest. 

 


