ROR’s generelle regler
- Ridecenteret på Sct. Jørgensbjerggården

Generelt:
-

Uvedkommende har ikke adgang til ridecentret

-

Al færdsel på ridecentrets område sker på eget ansvar

-

Brug af åben ild på ridecenteret er strengt forbudt. Tobaksrygning er ikke tilladt på matriklen.

Alle beslutninger vedrørende den daglige drift træffes af ridecenterudvalget på grundlag af disse
ordensregler og bestemmelser for opstaldning af heste på Sct.Jørgensbjerggården. Medlemmer med
egen hest/pony kan således ikke træffe beslutninger eller foretage indkøb på staldens vegne uden at have
indhentet en klar aftale med ridecenterudvalgets formand.
Ridehus og baner:
-

Kun medlemmer med betalt ridecenterkort må benytte ridehus og ridebaner. Pris pr. dags dato er
300 kr. pr. måned eller 50 kr. pr dag - beløbet betales til mobilpay 248398.

-

Longering er kun tilladt, hvis alle ryttere i ridehuset er indforstået hermed. Såfremt der er ryttere
i ridehuset må kun én hest longeres ad gangen.

-

Pensionærer, der har løse heste i ridehuset, skal sikre, at deres hest ikke ødelægger træværk på
balkon og barrierer. Pensionæren skal jævne bunden når en hest har været løs.

-

Musikanlægget benyttes kun, når alle rytterne i ridehuset er enige herom.

-

Banerne harves på hverdage fra kl. 10 - 10.30. Pensionærernes harvning og planering af ridehus
og baner samt betjening af vandingsanlægget aftales med ridecenterudvalget.

-

Lyset slukkes i ridehus og på ridebanen efter brug.

-

Når der springes i ridehuset er det ikke tilladt at ride med mindre man deltager i springningen.

Undervisning:
-

Der er frit valg af underviser for såvel dressurryttere som springryttere.

-

Der må ikke være mere end en underviser ad gangen.

-

Privatryttere kan ikke modtage undervisning i ridehuset i rideskolens undervisningstid.

-

Springundervisning foregår i vinterhalvåret om onsdagen i tidsrummet 18.00 – 21.00 samt om
søndagen fra kl. 15 – 17. I sommerhalvåret foregår springningen udendørs. Springmateriel
sættes på plads efter brug. Såfremt springmaterialet går i stykker, gives besked til
springudvalgsformanden.

Folde:
Jordfoldene og de små græsfolde må benyttes af pensionærerne efter anvisning fra foldudvalget. I
weekenden benyttes samme foldnummer og foldtid som hestene har i hverdagene.
Græsfoldene benyttes i de perioder som foldudvalget har givet tilladelse til, efter samme regler som
jordfoldene. Åbning og lukning af græsfoldene skal overholdes.
Midlertidige folde må kun opstilles af pensionærerne på græsarealer efter anvisning fra foldudvalget. De
midlertidige folde må ikke være til gene for rytterne på ridebanerne. Under indgræsning på midlertidige
folde skal medlemmer med egen hest/pony holde hestene under opsyn og de har det fulde ansvar i
forbindelse med eventuelle uheld.
Stald:
-

Efter udmugning skal gangarealer udendørs og indendørs fejes.

-

Staldredskaber sættes på plads efter benyttelse.

-

Møddingen skal jævnes, når man har kørt møg ud.

-

Rideudstyr må ikke efterlades på staldgangen, så det er til gene for andre.

-

Sadler og andet rideudstyr anbringes i sadelskabet

Rytterstue:
-

Hver enkelt rydder op efter sig selv og sørger for, at rytterstuen altid er pæn og ryddelig.

-

Sæt i opvaskemaskinen, og hvis den er fyldt, skal den sættes over.

-

Fej gerne en ekstra gang

-

