
 

 

Bilaga II 

Uppstallningsavtal Tanums RK - Regler ridhus/paddock  

Tillhör avtal som gäller från och med 2022-01-20. 

 

1. Ridning m.m. i ridhus och paddock  

1.1 All ridning, longering eller tömkörning ska ske med hjälm.  

1.2 Alla ryttare, men särskilt de under 18 år uppmanas att använda säkerhetsväst, speciellt 

vid hoppning.  

1.3 Påkalla uppmärksamhet och invänta svar innan du går in eller ut.  

1.4 Klädsel och utrustning ska i första hand ordnas utanför ridbanan.  

1.5 Håll till höger vid möte.  

1.6 Högst gångart längst ut på spåret.  

1.7 Ryttare på fyrkantsspåret har företräde över de på volten. Rider du på en volt, håll dig 

tydligt innanför spåret så att andra kan rida utanför.  

1.8 Halt görs innanför spåret.  

1.9 Hinder/bommar plockas bort direkt när man är klar med dem. Ridskolan kan lämna 

hinder/bommar framme under pausen. De får användas, men ska återställas efteråt.  

1.10 Anpassa dig så att du inte stör andra ryttare då du longerar, tömkör eller hoppar. 

Aktiviteter som tar extra plats kräver planering och en dialog med övriga ryttare.  

1.11 Mocka efter varje ridpass.  

 

2. Övriga ordningsregler gällande ridhus/paddock  

2.1 Visa hänsyn, gott horsemanship och var vänligt sinnad när du berättar för någon om 

han/hon råkar göra fel.  

2.2 Gå försiktigt i ridhus och på läktaren, hästar kan lätt bli skrämda om du dyker upp fort.  

2.3 Ljuset i ridhuset ska endast tändas när det är så pass mörkt att det är nödvändigt.  

2.4 Släck alltid ljuset om du är sista ekipaget kvar.  

2.5 Om något i ridhuset/paddocken går sönder ska uppstallningsvärden kontaktas.   



 

 

2.6 För säkerhetens skull – använd inte mobil när du rider/leder din häst. Om du måste 

använda mobilen är det ditt ansvar att ändå vara uppmärksam på omgivningen. 

Hörlurar i båda öronen är olämpligt, och är inte tillåtet om ni är mer än en i ridhuset.  

2.7 Lössläppning får endast ske då ridbanan inte används för ridning. Håll 

ytterdörren/grinden stängd. Då ridande vill komma in måste hästen genast infångas, 

ridande har företräde.  

2.8 Skötsel av ridbanan kan förekomma då ridbanan inte är bokad, det kan vara tex. 

harvning eller bevattning, detta går då alltid före ridning. 

2.9 Föreningsledd träning, ridskoleverksamheten, tävling och andra föreningsledda 

aktiviteter har alltid företräde 


