
Regler uthyrning på stall 
Från niv 3 

• 15 - 18 år får ha myndig medföljande med sig. Under 15 år ska ha 

medföljande myndig person med sig.  

• Visitera hästen innan/efter du rider och kontrollera att den inte fått sår 

eller bett som behöver omvårdnad. 

• Håll tiden!  

• Håll manegereglerna! (Se nedan) 

• Passet skall innehålla flera skrittpauser – dessa kan vara på kort tygel. 

• Mocka i spiltan/boxen som hästen står i. 

• Inget hästbyte mellan varandra! Den ryttare som hyr rider hela passet. 

• Det finns ansvariga på plats om ni har frågor men ni ska klara av att själva 

göra iordning och rida. 

• Inget byte av utrustning och alla ska ha sadel och träns. 

• Ni får inte rida lektion för någon annan än personal på Umeå RF. 

• Kl 10-11 är manegen avsatt för blåbärsuthyrningen och där får man 

endast skritta och trava. Ni ska ha medföljande vuxen med er som får 

vara i manegen. 

• De ansvariga kan avbryta ditt ridpass om du rider på ett sätt som de 

anser är oansvarsfullt, utan hänsyn till hästens välfärd eller andras 

säkerhet. 

• Uthyrning på stall är frihet under ansvar. Det är ni som är ansvariga för 

hästens välfärd! Om detta missbrukas så kommer denne personen inte 

att kunna hyra häst mer. 

 

Blåbärsuthyrning niv 1-2  

• Under ridning ska en vuxen vara närvarande. 

• Endast skritt och trav – ingen galopp! 

• Samling i stallet kl 9 

• Skötsel av häst gäller samma regler som från niv 3. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manegeregler allmänt! 

 

• Håll till höger vid möte 

• När alla börjar trava så gäller skritt innanför spåret- så 

långt in att två hästar kan mötas utanför. 

• Fyrkantspåret har företräde framför voltspåret men 

försök att visa hänsyn och samarbeta. 

• Mobilförbud i manegen när ni sitter på hästen!! 

Uppmärksamheten ska vara på hästen och övriga 

ekipage.  

• Visa hänsyn mot varandra! 
 

 


