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Mocka direkt hästen 
bajsat i ridhuset! 

 
 

Nya Ridhuset 
 

Hindermaterial får lämnas 
frame enl schema- Se vad som 
gäller för dagen på 
manegedörren. 

 
Vattenhinkar/vattenmattor töms 
utomhus. 
 
Hoppning/longering/tömkörning 
får INTE ske samtidigt. 
  

 
 

Löshoppning 
 

Endast i Gamla ridhuset, då 80 
m är ledigt. 
  
Informera om att du tänker 
löshoppa, så fler kan vara med. 
  
ALLT material plockas bort 
direkt efter avslutat aktivitet. 
  
Hjälm rekommenderas– allra 
helst vis unghästhantering och 
personer under 18 år. 

Gamla Ridhuset 
 
Allt material som tas fram 
plockas bort direkt efter 
användning. 
  
Hoppning/longering/tömkörning 
får INTE ske samtidigt.  
  
Hoppning får ske när 80 m är 
ledigt, hinder byggs isf på 40 m. 
(hoppning i första hand i nya 
ridhuset) 
 

Tömkörning/longering 
  
vid 40 m– ingen 
longering/tömkörning  
tillåten om andra rider. 
  
Vid 80/70 m max en som 
longerar/tömkör. Om det är fler 
än 4 ekipage får inte 
longering/tömkörning påbörjas 
  
Vid all longering/tömkörning ska 
hjälm bäras och handskar bör 
användas. Undantag vid sjuk 
häst. 
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Ridhusregler, Allmänt 
 Ingen avgiftsbelagd verksamhet får bedrivas på vår anläggning 

såvida inte avtal tecknats med styrelse/ridskolechef. 
 Hundar/små barn/barnvagnar får INTE medföras in i ridhusen 

när hästar vistas där. 
 Godkänd hjälm med fastspänt hakband ska ALLTID bäras vid  

ridning/körning. 
 Barn/ungdom under 15 år bör ha en person närvarande i 

ridhuset vid ridning/körning/hästhantering.  
 Barn/ungdom under 15 år SKA ha målsman/myndig person  

närvarande vid hoppning. 
 Ridning med medhjälpare till fots samt ”promenad med häst/ 

ponny” bör ske endast på ena ridhushalvan och ska avbrytas 
om den stör den fria ridningen. 

 Vid officiell tävling är anläggningen STÄNGD för annan ridning, 
och hästhantering skall ske med träns enl TR.  

 Du som tränar hästen/ponnyn är ansvarig för att 
prestationskraven som ställs är anpassad till hästen/ ponnyns 
fysiska och psykiska förmåga. 

 Vårda ditt språk och smacka inte i onödan, din smackning 
uppfattas av alla hästar/ponnyer. 

 När uppsittningspall används ska denna ställas så att den inte 
stör  
ridningen, tex mitt i en volt. 

 Av– påklädning av ryttare bör ske innan man går in i ridhuset. 
 Skritta eller led hästen innanför fyrkantspåret. 
 Vid inträde i ridhuset: knacka och invänta svar. Vid utträde: säg 

”nu går jag ut” 
 Håll höger vid möte, ryttare på fyrkantspåret har företräde, 

ryttare på volt rider innanför spåret och lämnar plats åt ekipage 
på spåret. 

 Hästar/ponnyer som sparkar eller tjurar mot andra eller på 
något vis är svår att hantera SKA ha en röd rosett /band i 
svansen som varning för övriga ryttare. 
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Allmänna regler 
  
SRK:s hästhållning/hästhantering har sin grund i Svenska 
ridsportförbundets säkerhets anvisningar. 
  
Vi följer de formella och informella regler och bestämmelser 
som finns i ridsporten och som vi enats om. 
  
Vi följer ridhusregler och övriga anvisningar vid ridning. 
  
SRK:s regler för hantering av häst ska följas oavsett disciplin. 
 
All ridning/körning/hästhantering inom ridskolans område sker 
på egen risk. 
  
God ordning är grundläggande för en säker hästverksamhet. 
  
Endast SRKs egna instruktörer/tränare har rätt att undervisa på 
anläggningen. Vill du ha lektion/få hjälp av annan 
tränare/instruktör/privatperson måste du boka 
ridhuset/anläggningen och betala hyra enligt gällande taxa. 
  
Varje medlem är själv ansvarig för att den uppträder på ett 
säkert sätt i samband med ridning och hästhantering. 
  
Ryttare/kusk som bryter mot SRK:s regler kan stängas av 
under en viss tid från SRK:s anläggning. 
 
Policy: I SRK:s policydokument finns våra värdegrunder samt 
vilket ansvar och uppträdande som klubbens medlemmar ska 
följa. 
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För allas trivsel och säkerhet 
  

Parkering av bilar/transporter ska ske på anvisad 
plats.  
 
Hundar ska vara kopplade på hela anläggningen. 
Hundar på läktaren ska vara tysta och ej störa 
verksamheten. När ridskoleverksamhet pågår får INTE 
hundar vistas på läktare. 
  
Rökning är inte tillåtet på anläggningen som är rökfri. 
  

Tänk på att anläggningen är en ridskola - föregå 
med gott exempel! 
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Regler för gästande 
hästar 

  

Stall och skötsel 
  
Häst/ponny ska alltid ledas med grimma och grimskaft. 
Gäller hela anläggningen. Vid tävling och andra arrangemang 
(t.ex. luciashow) ska hästen/ponnyn ledas i träns. Hjälm 
rekommenderas– allra helst vid unghästhantering och personer 
under 18 år. 
  
Sadla och tränsa din häst/ponny i gäststall. 
 
Täcken lämnas utanför ridhusdörren där det finns krokar och 
täckeshängare. 
Kläder lämnas utanför ridhusdörren eller hängs på krokar inne i 
ridhuset till vänster. 
 
Spol-/vattenspilta används ändamålsenligt, ej som 
uppstallningsplats. 
Hästar/ponnyer som är under medicinering, samt 14 dagar 
efter sista dosering får INTE vara i gäststallar, spolspilta och 
privatstallet pga. Dopingrisk. 
 
  
Mocka efter din häst/ponny i gäststall och stallgång. Grep och 
sop finns i ridhuset. 
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Uteridning 
 Uppsittning: Använd gärna den fasta uppsittningsrampen vid 
privatstallet 
Vid behov av annat uppsittningshjälpmedel placeras detta långt 
ifrån dörren och nära en vägg, ej på bil och traktorytor. 

 
 Lämna färdmeddelande: Informera gärna dina 
kompisar/anhörig att du rider ut så de kan söka efter dig om det 
händer något. 
 
Visa hänsyn till de du möter. Sakta av till skritt och säg gärna 
hej. Kom ihåg att du representerar klubben. 

Lastning 
 

 Genomförs på ett vedertaget och lugnt sätt med iakttagande 
av god säkerhet. 
 
Utrustning: träns eller grimma med grimskaft. 
Hjälm rekommenderas– allra helst vid unghästhantering och för 
personer under 18 år.  
Ta gärna hjälp av en last kunnig person. 

Stalljour/utfodring 
 

 Följ ridskolans säkerhetsföreskrifter vid hantering av 
ridskolehästar– se stalljourspärm. 
 
När minderårig har stalljour så ska målsman närvara vid in och 
utsläpp av ridskolehästar/ponnyer. 
  
Målsman ansvarar över att stalljour och fodringar sker på avsatt tid 
och att det genomförs på ett säkert sätt. Hjälp era minderåriga med 
uppgiften om så krävs. 
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Incidentrapport 
Det är mycket viktigt att ALLA olyckor och olyckstillbud  
rapporteras för att säkerheten långsiktigt kan förbättras.  

Olyckstillbud kan vara att det uppstår en situation, men denna 
gång kom ingen till skada, man skriver då vad som kunde ha 
skett och det är den informationen vi tar med oss i framtida 
säkerhetsarbete. 

Anmäl olyckor/olyckstillbud  

Under lektion görs rapporten av ridläraren.  

I andra sammanhang är var och en som råkar ut för eller ser ett 
olyckstillbud ansvarig att anmäla detta. 

Blankett för anmälan av incidenter finns på dörren till nya 
ridhuset och på hemsidan under fliken ”ridskola” (längst ner) 
Blanketten lämnas till säkerhetsansvarig på klubben.  
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Instruktioner vid 
olycksfall/tillbud/fara 

  
Brand: Rädda, Larma, Släck 
 
RÄDDA: direkt hotade personer och hästar/ponnyer. 
Se till att personer och djur som finns i närheten av brandhärden 
kommer till en säker plats. Använd nödutgångarna, de har tydlig 
märkning. Hissen får inte  
användas vid brand. 
  
LARMA: SOS på telefon 112 
  
SLÄCK branden om den är liten.  
 
Stäng in branden om den är stor 
  
Brandsläckare finns 
*I ridskolestallet vid vattenspiltan 
*I mellangången mellan gamla och nya ridhuset 
*I traktorgaraget 
*I Kulturstallet, vid skåpen i stallet 
*Mitt på läktaren i nya ridhuset 
*I foderladan vid silosens dörr 
  
Brandpost finns i alla utrymmen i särskilda skåp med tydlig 
märkning. 
  
Brandfilt för kvävning av mindre brandhärdar finns i 
ryttargången, det går även bra att använda hästtäcken. 
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Skötsel och skötselrutiner 

Häst/ponny ska alltid ledas med grimma och grimskaft. 
Gäller hela anläggningen. Vid tävling och andra arrangemang 
(t.ex. luciashow) ska hästen/ponnyn ledas i träns. Hjälm 
rekommenderas– allra helst vis unghästhantering och personer 
under 18 år. 
  
  
Hästen/ponnyn sköts i box/ryktspilta/spilta eller vattenspilta. 
Rengör/sopa dessa direkt efter du stått där. Stopp i avlopp i 
vattenspiltan åtgärdas direkt. 
  
  
Hästen/ponnyn bör sitta fast, tänk på att hästen kan skada 
både andra, sig själv och dig om den kommer ut springandes. I 
box bind kort ca 40 cm så att hästen inte kan fastna. 

 
 

Intag/uttag av hästar/ponnyer 
 
Ingen häst/ponny får lämnas ensam ute i hagen.  
  
Målsman ansvarar för att minderårig klarar av situationer som 
uppstår vid in och uttag. Vi rekommenderar att målsman alt en 
myndig person närvarar vid in och uttag. 
  
Hjälm rekommenderas– allra helst vis unghästhantering och 
personer under 18 år. 
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Regler för privat 
uppstallade hästar 

Stall  
Stallgången hålls fri från saker.  
  
Hästar ståendes i gången är INTE tillåtet under morgon då 
personalen mockar eller vid in och uttag av hästar. 
  
Mockning: När du mockar bör skottkärran köras in i boxen. Detta 
för att man inte ska vara i vägen i stallgången. 
 
Sopa: När du stått i vattenspilta/ryktspilta/stallgång och utanför 
boxen när du mockat. 
  
Täcken Förvaras på anvisad plats, MAX 3 täcken/filtar framme 
per häst/ponny. Övrig förvaring av täcken i täckesrummet. 
  
Alla redskap ska förvaras på anvisad plats. 
  
Vid ridning ska sakerna förvaras i/vid boxen. EJ i stallgången. 
  
FÖRBJUDET att förvara saker/täcken mm i trappen upp till 
kök/ventilationsrummet. 
 
Hinkar/dunkar förvaras under trappen, dessa ska ställas prydligt 
och vara märkta och rena. Max 1 hink/häst 
  
Utrustning: Förvaras i dina skåp, kläder i omklädningsrummet i 
skåpet, hästsaker i stallskåpet. INGA saker får ligga på golven 
framme. 
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Kommunicera 

Vi pratar med varandra  
och inte om varandra 

  
Vi har en trevlig attityd i ALL skriftlig form om klubben, egna och 
andra klubbars medlemmar, i sociala medier som ex, Facebook,  
bloggar, Twitter, och övriga internet sidor.  

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs! 
Hörlurar: Inga hörlurar/hörsnäcka får användas när man vistas i 
stall eller rider på anläggningen-bör inte heller användas när man 
rider ute efter vägen. DETTA p.g.a. säkerhetsrisken om någon 
måste ropa på dig eller en olycka händer och du inte hör att 
någon behöver hjälp. 
  
Telefon: Man får inte hantera häst och prata i telefon samtidigt, 
gäller hela anläggningen. 
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Ridskolans elever 
  

Alla är välkomna till ridskolan vi hälsar på alla och hjälper de som 
behöver. 

  

Skötsel och hästhantering 

 
Tänk på att stallet är hästens hem – uppträd lugnt och 
stillsamt, inget spring och stoj. 
  
Häst i spilta/box: Vid skötsel, sadling mm ska hästen alltid 
vändas först och spännas fast i grimskaften på 
spiltväggen/boxväggen. 
  
Tala alltid till hästen när du går in i spiltan eller boxen. 
  
Vid skötsel av hästens ben, sitt på huk (stå aldrig på knä) 
  
Max 2 två personer inne hos hästen/ponnyn. Borträknat är 
stalledare/ridlärare 

  
När du tar av täcke, börja bakifrån: lossa bensnören sedan 
bukgjord och sist bogspännet.  
När du lägger på täcket, börja framifrån: Fäst bogspännet sedan 
bukgjorden och ev. bensnören 
 
Håll avstånd till hästen framför/bredvid din häst minst en 
hästlängd ca 3 m. 

 
 
 

  rev. 2022 verksamheten 

Läktaren 
 Reglerna är till för att det ska vara tryggt och säkert att rida i 
ridhusen. 
  
Hästar är flyktdjur, vilket innebär att de springer undan om de 
blir rädda. De reagerar på plötsliga ljud och hastiga rörelser. Vi 
kan tillsammans försöka minska risken att hästarna skräms 
genom att följa dessa regler: 
  
Tystnad på läktaren, spring inte! 
Sätt dig lugnt och försiktigt, lyft på fötterna när du går. 
Undvik att störa ridlektionerna, prata ej med eleverna. 
Föregå med gott exempel och visa hänsyn 
Gå inte i trappen när hästarna ska eller har just passerat.  

Kök 
  
Plocka undan efter dig så att de som kommer efter dig möts av 
ett lika rent kök som du möttes av.  
  
Påminn varandra om att diska och slänga skräp i 
papperskorgen. 
  
Var noga med att slå av spisen när du lämnar köket! 
 

Klubbrum 
 

För allas trevnad lämna rummet som du fann det. 
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Leda lektionshäst 
Häst ska alltid ledas med grimma och grimskaft eller träns. 
Gäller hela anläggningen. Vid tävling och andra arrangemang 
(som t.ex. luciashow) ska hästen ledas i träns.  
  
Hjälm ska användas utomhus när du leder lektionshäst. 
  
Genomförande: Grimskaftets ände får inte släpa i backen. Du 
går vid hästens bog. Om träns används leds hästen med tygeln 
över halsen. 
Genom dörr: Öppna grinden/dörren helt. Vid smal passage går 
du före hästen. Se till att ingen utrustning fastnar i något. 
 
Det är inte tillåtet att ta ut en häst ur hagen eller leda en häst 

på anläggningen utan tillstånd av instruktör!  
                           

Lektionshästhage 
Hjälm obligatoriskt. 
  
Rutiner för in och utsläpp av hage sker via instruktioner på 
dörren där utsläpp sker. 
  
In- och utsläpp av ponny/häst får endast ske på uppdrag av 
eller tillsammans med personal. 
 

Omklädningsrum 
  
Kläder förvaras inne i skåpen. 
  
Kvarglömda kläder hittar du i stora omklädningsrummet. 
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Stallet 
 

Stallarbete: Ändamålsenlig klädsel, skor med stålhätta 
rekommenderas. Hörlurar eller hörsnäcka får INTE användas vid 
hästhantering. 
  
Alla redskap ska förvaras på anvisad plats 
 
Smycken: Piercing i ansiktet får ej bestå av öppna föremål. 
  
Mobiltelefon: Tala inte i mobilen när du sitter till häst eller vid 
hantering av häst. 
  
Mockning: Inga skottkärror i stallgången när lektionshästarna är 
på väg ut eller in från lektion. 
 
Sadelhängare: Ska vara nedfällda när de inte används. 
  
Stallgången: Ska vara fri från kläder, hjälmar, borstar, kratsar 
och gödsel. 
  
Rätta dig efter ridlärarnas/stallvärdinnornas anvisningar.  
 
Fråga hellre en gång för mycket om du känner dig osäker 
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Vid ridning 
  

Hjälm är obligatorisk vid all form av ridning. Hjälm finns att låna 
på ridskolan. Köper du egen hjälm måste den vara CE-märkt.  
  
Säkerhetsväst får användas, ridskolan har inga för utlåning. 
  
Ridbyxor, ridstövlar eller ridsko-tillsammans med 
shortchaps, rekommenderas vid ridning 
  
Jackor/tröjor ska vara stängda, långärmad tröja rekommenderas 
vid all ridning. Vid hoppning och uteridning SKA långärmad 
tröja/jacka bäras. 
 
Linne/ärmlös tröja får inte bäras vid ridning. 
  
Långt hår bör vara uppsatt. 
  
Ridspö: Efter ridspökörkort (för vuxna efter teorilektion). 
  
Sporrar: Efter godkännande av ridlärare. 
  
Godis/snus/tuggummi förbjudet vid ridning, KÄVNINGSRISK. 
  
Behöver du ledare? Endast i undantagsfall kan föreningens 
stalledare hjälpa till att leda på ridlektion. Kom ihåg att stalledare 
arbetar ideellt för föreningen. 
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Uteridning 
  
Rid på höger sida, och håll dig i ledet på din plats. 
 
  
Håll ca en hästlängds avstånd till framförvarande  
häst, var uppmärksam på att det inte blir för långt avstånd till 
hästen framför. 
 
  
Ryttare ska bära reflexväst– finns  
att låna på ridskolan. 
 
  
Köldgräns på ca -15 grader.  
 

 
  


