Generelt:

Regler gældende for Hinnerup Ridecenter/Rideklub:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Al færdsel på HIRI foregår på eget ansvar.
Ryd altid op efter dig selv.
Sidste m/k slukker lys, kaffemaskine og andet elektronisk udstyr.
Vi behandler hinanden ordentligt og taler pænt til hinanden.
Kun undervisere, der er godkendt af bestyrelsen, må undervise på HIRI.
Den, der gentagne gange bryder HIRI’s reglement, kan smides ud af HIRI.
Alle hunde skal føres i snor, når de færdes på HIRI´s område.
Man skal samle hundelort op efter sin hund.
Ved ankomst af ny hest fremvises dokumentation for vaccine og ormekur til den ansvarlige for
boksudlejning. Herudover skal chip og udelukkelse for konsum være/komme på plads inden 3 uger efter
ankomst.
10. Som medlem af HIRI, skal man selv sørge for at holde sig opdateret med regler og lovgivning på
hesteområdet. Der henvises i øvrigt til Dansk Rideforbunds hjemmeside. www.rideforbund.dk.
11. Rygning er forbudt. Der henvises til rygeområde ved indgangen til toiletterne.

Stalden:

12. Fej efter dig på staldgangen, både før og efter du rider.
13. Fej i vandspiltovet, hvis du har brugt det.
14. Dækkener, striglekasser og andre ting må ikke efterlades på staldgangen før, efter og under ridning, af
hensyn til fri passage ved løse heste eller brand.
15. Heste på staldgangen skal bindes i 2 karabinhager/træktove og må ikke efterlades uden opsyn.
16. Placér altid din hest ud for din egen boks, så du ikke støvbelaster andres heste i stalden. Undtaget er de
heste, der er opstaldet i foderafdelingen.
17. Man må ikke selv tage wrap.
18. Ekstra smuld eller træpiller til din boks betales med Mobile Pay med det samme.
19. Man må ikke løbe eller larme i stalden.
20. Der må ikke rides gennem stalden.
21. Staldvinduer og –døre holdes lukket ved frost. Stalddørene holdes lukket om vinteren.
22. Man må ikke lege i halmen eller i høladen. Man må gerne hoppe i møgcontaineren.

Hallen/Udendørsbanen:
23. Alle skal bære ridehjelm under ridning. Spring kræver desuden sikkerhedsvest for alle under 18 år.
24. Personer under 15 år må ikke ride alene på HIRI’s område.
25. Mobiltelefon er forbudt på hesteryg, medmindre der skal laves tidstagning eller i nødsituationer.
26. Der skridtes for og af på hovslaget på venstre volte.
27. Der rides venstre skulder mod venstre skulder.
28. Der udvises hensyn til ryttere, der modtager undervisning.
29. Efter endt ridning i hallen skal der fjernes hestepærer i hallen.
30. Når du forlader hallen, skal der renses hove ved udgangen.
31. Ridning går frem for longering. Ved longering skal der gives tilladelse fra de øvrige ryttere i hallen. Dog må
der være max 2 ryttere i hallen/på banen ud over den, der longerer, dvs. at longering ikke er tilladt ved 3
eller flere ryttere.
32. Hallen er lukket, når der er springundervisning, elevholdsundervisning og øvrige arrangementer.
33. Ingen løse heste i hallen undtagen ved løsspringning.
34. Løsspringning må foregå i hallen på det af bestyrelsen anviste tidspunkt.
35. Bomme eller andet materiel brugt uden for springtider skal fjernes umiddelbart efter brug og lægges helt
på plads.
36. I hallen skal skridttæpper, jakker og lignende placeres i hjørnet ved bord-bænkesættene af
sikkerhedsmæssige hensyn.
37. Der må ikke rides på HIRI inden for tidsrum, hvor vi har arbejdsdage, stævneklargøring eller stævner. En
undtagelse er dog, hvis arbejdsdagen ligger på en hverdagsaften, hvor der er undervisning, og man
modtager undervisning. Eller der ved stævner er givet tilladelse til brug af 1 bane.

Rytterstuen:
38. Tag beskidt fodtøj af.
39. Ryd op efter dig selv.
40. Tøm og fyld opvaskemaskinen. Ryd op i køleskabet, rengør ovnen efter brug, sortér køleskabet osv.
41. Hunde må ikke efterlades i rytterstuen.

Udendørs:
42. Af- og pålæsning af heste skal som hovedregel foregå på området mellem jordfold 8, 9 og 10, dvs. ved
grantræerne. Hvis det er mørkt, må man dog undtagelsesvis gøre det foran stalden.
43. Trailer-rengøring skal ligeledes foregå der. Husk at rydde op efter dig på jorden.
44. Trailerparkering skal foregå på de 2 områder beregnet hertil. Ved jordfold 10 og ved søen.
45. Trailere må ikke parkeres foran stalden – dog undtagelsesvis, hvis traileren skal bruges til stævne eller
andet tidligt den følgende dag.
46. Ingen heste på græsset foran rytterstuen.

Folde:
47. Foldplanen må kun ændres (flytning af brikkerne) efter aftale med den foldplansansvarlige. Eneste
undtagelse er hvis hesten skal have boksro.
48. Hvis hesten i en længere periode (mere end 1 uge) ikke forventes at bruge folden, flyttes brikken til
boksro. Folden kan i den periode lånes ud til andre heste. (Man kan få foldpladsen tilbage, når hesten igen
skal bruge folden). Foldpladsen kan ikke holdes, hvis perioden bliver længere end 1 måned.
49. Man skal samle gødning på jordfoldene (miljøkrav), min. 1 gang ugentligt på den jordfold ens hest
benytter. Man skal ligeledes fjerne strå/hø-rester min. 1 gang ugentligt.
50. Man er forpligtiget til at hjælpe med at lave og vedligeholde hegn, slå græs under tråden samt samle
gødning på de folde ens hest benytter.

Øvrige regler for pensionærer:
51. Alle pensionærer og partsryttere bliver sat på et staldhold og deltager i staldvagterne i weekender og
helligdage. Hvis man ikke kan komme, skal man sørge for at bytte eller sælge sin vagt. Det koster 500 kr. at
udeblive fra en staldvagt pr. dag. Se regler, staldvagter og staldhold på www.hiri.dk.
52. Er pensionæren/partsrytteren under 15 år, skal en forælder/voksen også deltage i staldvagten.
53. Staldholdene står desuden for aftenfodring og nathø i hverdagene.
54. Der er mødepligt til staldmøderne, der afholdes efter behov. Der udsendes info herom.
55. Man må have ét staldskab (max. 60 x 60 cm) pr. privat hest/pony og placeres på anvist plads.
56. Alle skal deltage i min. 2 arbejdsdage pr. år.
57. Man har staldvagt, selv om hesten er på sommergræs/ude af huset.
58. Som pensionær deltager man i arbejdet med stævner, herunder stævneklargøring.
59. Man er selv ansvarlig for at gøre sin boks ren løbende indvendig for snavs på væggene, op under loft, i
krybben m.m.
60. Der henvises til bokskontrakten for øvrige betingelser for pensionærer.
61. Der henvises til Dansk Rideforbund på www.rideforbund.dk ang. regler om pas, vaccine, registrering af
heste mv.

Priser:
62. Der henvises til de gældende priser, betingelser og regler. Se www.hiri.dk.
63. Særligt om gæstekort gælder, at gæstekort er for gæster, dvs. udefra kommende heste og ryttere.
Gæstekort må kun anvendes 1-2 gange til heste opstaldet i stalden, herefter er det facilitetskontingent og
staldvagter m.v.
64. Facilitetskontingent følger rytteren.
65. Pris for friholdelse af boks er ½ mdr.´s boksleje, dog max 2 mdr. pr. år. Man har ingen krav på foder eller
strøelse m.v. i denne periode, da det netop er de variable omkostninger, der spares på i perioden. Kan ikke
anvendes i en opsigelsesperiode.
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