
 
 

Regler för lilla och stora ridhuset samt utebanor 

 
Allmänt: 
 

• All ridning ska ske med godkänd hjälm. 

• Skritt samt halter skall ske innanför fyrkantspåret eller mitt i volten. 

• Högerregel gäller vid all ridning.  

• Ryttare på fyrkantspåret har företräde framför volter. 

• Knacka och invänta svar innan du öppnar och går in. 

• Mocka alltid efter din häst. 

• Jackor skall hängas på avsedd plats i hörnet. Inga jackor, täcken eller dylikt får läggas 
på sargen 

• Vid bokade hoppträningar har de som tränar rätt att komma in och bygga tidigast 30 
min innan träningen börjar. 

• Inga hundar/barnvagnar/små barn i ridhuset. 

• Häst får inte hanteras (ledas, ridas eller longeras) i ridhusen/ridbanor i endast 
grimma. 

• Inga stolar eller dylikt får lämnas kvar i ridhuset 

• På URF:s tider (blått på schemat) får inte hoppning, longering, tömkörning eller 
tränarledd lektion ske 

 

 

Longering/tömkörning: 

• Får inte påbörjas när det är fler än 4 ekipage i lilla ridhuset. I stora får det inte 
påbörjas om det är fler än 6 ekipage. Dock är det valfritt att rida fler när longeringen 
väl är påbörjad. 

• Max en som longerar/tömkör samtidigt i paddock samt lilla ridhuset, 2 st i stora 
ridhuset 

• Ej tillåtet vid ridskola på andra halvan. 

 

Hoppning: 

• Hoppning får inte ske om det är ridskola samtidigt. Tävlingshinder får ej användas. 



 
 

• Hoppning får endast påbörjas när det är färre än sex ekipage i lilla ridhuset och ingen 
longerar/tömkör. Med påbörjas avses även frambyggnad.  

• Efter frambyggnad har man rätt att gå ifrån ridhuset, för att hämta sin häst, och då ha 
företräde förutsatt att det inte var fler i ridhuset när man går ifrån. Det ska dock i dessa 
fall vara skrivet på whiteboardtavlan att man avser hoppa, med datum och tid  
Det är alltid valfritt att rida fler än 6 när hoppning väl är påbörjad under ovanstående 
förutsättning.  

• Torsdagar är hinderfria dagar, dvs ingen hoppning i lilla ridhuset 

• Vid hoppning skall övriga ryttare klart och tydligt uppmärksammas på vilket hinder man 
tänker hoppa. 

• Endast 3 hinder får lämnas kvar i lilla ridhuset under dagtid måndagar, tisdagar och 
onsdagar. Fredagar och lördagar får hinder (3 st) lämnas över natten. Cavaletti, trav- och 
galoppbommar får ej lämnas framme. Under utomhussäsong för inga hinder lämnas 
framme oavsett tid eller dag. I stora ridhuset får aldrig hinder lämnas kvar. 

• Löshoppning eller körning – endast på bokade tider. 

• Hindren ska stå minst 2 meter innanför spåret. 

• Utomhus får inte bommar lämnas på marken. 

• Endast vita bommar som markbommar. 

• Ungdomar under 15 år ska ha myndig medhjälpare. 
 
 

 

Whiteboardtavlan är till för alla att kunna informera någon speciell info till andra ryttare. 
Tex om man byggt något och bara gått för att hämta hästen.  
Skriv med datum och tid 

Här kan även personalen meddela ev. kortvarsel bokning pga. underhåll 

 

 

 

 

 


