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HJRK Ordensregler 
 

HJRKs ordensregler er opstillet – ikke for at genere – men med fokus på sikkerhed (heste er 
store dyr), pleje og pasning af vores fælles faciliteter, og at give nogle fælles retningslinjer for 

alle.  

Det er nødvendigt, når vi skal fungere sammen i en fælles heste hverdag. 

Vi håber derfor, at alle som færdes på HJRK vil sætte sig ind i reglerne og ikke mindst overholde 
dem.  

Vi har forsøgt at minimere antallet af regler og gøre dem så let forståelige som muligt. Men er 
der nogle af de opstillede regler, som I synes skal tilpasses eller nogle som mangler, så giv 

bestyrelsen besked. 

Vi lover, at vi kigger på dem.  

 

 

Hvad skal jeg huske på    
 

 Al færdsel i stalden er på eget ansvar  
 

 ALLE ryttere, børn som voksne, SKAL benytte ride hjelm under ridning. 
 

 Alle under 14 år skal bære hjelm i stalden.  
 

 Personer under 14 år må kun ride, når en ansvarlig person over 14 år befinder sig i 
rideklubben, og sørger for at hest og rytter kommer på plads i stalden efter endt ridning. 
 

 Der må IKKE modtages undervisning i rideklubben af andre, end de af HJRK ansatte 
instruktører og trænere. 
  

 Personer under 16 år må IKKE selv tage ponyer/heste ind fra markerne. Dette skal ske 
ifølge med en person over 16 år. 
 

 Løse heste må kun forekomme i den lille ridehal og skal altid foregå under opsyn ved 
tilstedeværelse i ridehallen. Der må ikke være løse heste i hallen før ridefysioterapi 
mandag, tirsdag og torsdag. Husk at ridende har førsteret på hallen.  
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 Longering må foregå i den lille ridehal og kun med de ridendes tilladelse. Der skal spørges 
om lov FØR man kommer i ridehallen og der skal rives efterfølgende. Der må ikke longeres i 
den lille ridehal før ridefysioterapi mandag, tirsdag og torsdag Der må IKKE longeres i den 
store hal – dog undtaget i undervisningsøjemed – dvs. der skal være en underviser til 
stede. 

 
 Det er KUN tilladt at bruge de folde der henvises til. Det gælder også sommerfolde 

 
 Sygefolden er KUN til syge heste dog må en selskabshest tages med ud. Spørg Dennis C. om 

brug af sygefoldene. 
 

 Ved skader på hegn, forsøges de repareret og Dennis C. underrettes. 
 

 Alle skal bidrage til at holde stedet pænt og ryddeligt. 
 

 Alle har pligt til, når de som sidste person forlader et lokale, eks. stald, sadelrum, cafeteria o.lign., 

at sørge for at lukke døre og slukke lyset, så der spares på el-regningen. 

 Glasflasker, procelænskopper mv. må ikke medbringes eller henstilles i stald, lade eller 
ridehaller samt på/ved udendørsbanerne.  

 Som hovedregel anvendes de etablerede strigle pladser. Hvis disse er optaget er det tilladt 

at sadle op på staldgangen. Man gør plads for forbipasserende og forlader ikke sin 

hest/pony 

 

 Der skal tegnes medlemskab af HJRK for at kunne modtage undervisning. Desuden kræver 

et facilitetskort/10-turskort et medlemskab af HJRK. 

 
 Der må maksimalt være 8 ryttere i den store hal/på stor dressur bane og 5 ryttere i den lille 

hal/kravelegården ad gangen.  
 

 Hunde skal føres i snor og må ikke opholde sig i stalde, cafeteria og ridehallerne  
 

 Tobaksrygning er KUN tilladt udendørs på de afmærkede områder. Skodder må under 
ingen omstændigheder efterlades på jorden. 
 

 Der SKAL samles heste pærer op i ridehallerne og udenfor hvis ens hest efterlader noget i 
hallen og/eller på vej til og fra hallen. 

 
 Det er forbudt at tømme sin trailer for ”lort” ud på græsset på de 2 parkeringspladser. Der 

er mødding og trillebøre til det samme. 
 

 Uvedkommende har ingen adgang i privat staldene. 
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 Regler for brug af springmateriale udenfor undervisningen: 
 
 

Indendørs springning:  
 

o Spring/bomtræning/løsspring må kun foregå, når begge haller er fri for undervisning 
og al springning uden for springundervisning om torsdagen forgår i den lille ridehal. 

o Alle under 18 år skal bære sikkerhedsvest under springning. 
o Bomme og Springmateriel skal sættes pænt plads og hallen skal rives 
o En person over 18 år skal være til stede i hallen/på banen 

 
Udendørs springning: 

 
1. Den udendørs springbane kan uden for springundervisning anvendes til alm. Ridning 

hvis banens tilstand er til det. For åbning hold øje med tavle i laden eller spørg 
Dennis C. 

2. Derudover gælder samme regler som ved indendørsspringning. 

 

Uden at banen er åbnet af Dennis C. er det STRENGT FORBUDT at ride på den udendørs græs 

springbane (gerne rundt om i kanten men ikke på banen). Hold øje med tavlen i laden eller spørg 

Dennis hvis du er i tvivl. 

 

 


