
 

 

2021-10-14 

 

Regler för ridhusen/paddock och klubbens övriga 

anläggningsområden (ridhusområdet samt gräsbane-området) 
 

 Anläggningsavgift, antingen engångsavgift (dagridhuskort) eller anläggningskort, skall vara 
betald innan ridning. Nyttjande av ridbanorna utan giltigt anläggnings-/dagridhuskort 
faktureras dagridhuskort + 50 kr i administrationsavgift per tillfälle. 

 Knäppt och godkänd hjälm ska bäras vid all ridning inom klubbens anläggningsområden.  

 Det är förbjudet att använda mobiltelefon sittandes till häst, vid longering, vid tömkörning 

eller vid skritt för hand.  

 Det är förbjudet att använda någon slags lurar med musik eller dylikt, sittandes till häst, vid 

longering, vid tömkörning eller vid skritt för hand.  

 Hundar är inte tillåtna i ridhusen/paddocken förutom på läktarna i ridhusen. Här ska de vara 

kopplade samt i sällskap av ansvarig person.  

 Hundar är tillåtna på klubbens övriga anläggningsområden men måste då vara kopplade. 

Upplockningstvång gäller.  

 Rökning är strikt förbjudet på hela anläggningen förutom hänvisad plats (i hörnet av 

parkeringen, vid gula traktorgaraget). 

I ridhusen/paddocken: 

 Annonsera tydligt när du går in eller ut till/från ridbanan.  

 Håll högertrafik.  

 På stora volterna, rid innanför spåret.  

 Skritta innanför spåret.  

 Vid 4 ekipage eller fler, skritta inte i bredd.  

 Vid 7 ekipage eller fler, rid i samma varv, äldst bestämmer varv.  

 Person som inte fyllt 10 år får inte rida eller utföra annan aktivitet med häst på ridbanorna, 

utan vuxenansvarig i sällskap.  

 Endast instruktör samt till denna behjälplig person får vistas till fots på ridbanorna.  

 I paddocken, nya- och gamla ridhuset, sitt av och plocka upp efter din häst i direkt anslutning 

till att den har bajsat.  

Longering, tömkörning eller att skritta hästen för hand på ridbanorna 

 Får inte ske vardagar mellan kl 1700-1900. Inte heller om halva ridhuset är bokat.  

 Övriga tider gäller följande regler vid dessa tre aktiviteter;  

- Får endast ske vid, på ridbanan, max 3 ekipage och att man har deras  godkännande. 

- Hjälm måste bäras av person som är under 18 år.  
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Lösgalopp/löshoppning 

 Är inte tillåten förutom vid, av styrelsen godkända, organiserade tillfällen. 

Allmänna regler hoppning/bomträning 

 Hoppning får endast ske på en ridbana, d.v.s. när flera ridbanor är lediga samtidigt så får det 

endast finnas hinder/bommar på en utav dessa.  

 Vid hoppning är säkerhetsväst obligatorisk t.o.m. det år man fyller 18.  

 Den som tar fram hinder/bommar är ansvarig för att dessa tas undan i direkt anslutning till 

avslutat användande. Överlåts hinder/bommar till annan person ska detta ske klart och 

tydligt och denna blir istället ansvarig för undan plockandet. Den som tar över hinder ska 

vara i ridhuset när den som överlåter lämnar ridhuset annars ansvarar den som tagit fram 

hindren för undan plockning innan man lämnar ridhuset. 

Hoppning med högst 3 hinder/bomträning 

 Får ske vardagar före kl 1700 och efter kl 1900 (lördag, söndag/helgdag se under "hoppning 

med obegränsat antal hinder"). 

 Får endast ske vid, på ridbanan, max 3 ekipage (du är 4:e ekipaget) och att man har de 

andras godkännande. Att avisera på ridhusaktiviteter är inte ett godkännande utan 

närvarande ekipage måste tillfrågas. 

 Får inte ske då halva ridhuset är bokat. 

Hoppning med obegränsat antal hinder 

 Får ske lördagar, efter kl 1530 samt söndagar/helgdagar, hela dagen och då endast på anvisad 

ridbana enligt varannan veckas principen (jämna veckor Nya ridhuset, ojämna veckor Gamla 

ridhuset).  

Villkor för ridhuskort 

 Ridhuskortet är knutet till en specifik ryttare med högst 3 hästar (4:e hästen, två ridhuskort). 

 Som ryttare räknas den som rider hästen mest och detta är då den som ska ha ridhuskort. 

 Det tillfälle som innehavaren till ridhuskortet inte rider kan en medryttare rida 

hästen/hästarna som ridhuskort-innehavaren vanligtvis rider. Medryttaren rider alltså istället 

för ridhuskorts-innehavaren och kan därför inte rida en häst samtidigt som ordinarie ryttare. 

 Alla som innehar ridhus-/träningskort eller den som rider på annans ridhus-/träningskort 

måste vara medlemmar i Lillhagens Ridklubb. 

  



 

 

2021-10-14 

 

 

Bokning 

 Bokning av ridhusen/paddock/gräsbana görs via mail till ridklubben@lillhagen.nu.  Bokning 

får göras vid enstaka gruppaktiviteter med eventuell uppföljning. Dessa bör vara öppna för 

klubbens samtliga medlemmar. 

 En bokning ska godkännas av styrelsen eller av den utsedd person. 

 Boka i så god tid som möjligt så att bokningen kan publiceras senast en vecka före aktuellt 

datum. 

Privat instruerande 

 Privat instruerande, för fler än en person, kräver bokning. 

 Privat instruerande för en person får inte ske vardagar mellan kl 1700-1900 eller då halva 

ridbanan är bokad, undantag om headset används. 

 Privat instruerande bör visa största möjliga hänsyn till övriga ekipage. 

Övrigt 

 Gräsbaneområdet kan vara stängt helt eller delvis för ridning vissa perioder för att marken 

inte ska förstöras. Använd ditt eget omdöme och rid inte när det är blött och regnigt eller när 

hästen lämnar tydliga avtryck i gräsvallen. 

 Du behöver hålla dig uppdaterad med vad som händer i föreningen. Information finns på 

hemsidan www.lillhagen.nu, på Facebook och Instagram. På hemsidan finns även en 

kalender som visar hur ridhusen är bokade. 
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