Regler för nyttjande av ridhus
Skyldigheter vid nyttjande av ridhus eller utebanor
För att få nyttja ridhuset eller utebanor skall ridhusavgift betalas.
2000,-/termin, 70,-/gång för medlem, 110,-/gång icke medlem.
Terminsavgift kan endast lösas av hästar hemmahörande från
Lilla Viby.
Enstaka tillfällen kan lösas efter kontakt med ridskolan.
Personal eller styrelsemedlem kan komma att fråga om
ridhusavgift är betald. Kvitto på betald avgift ska kunna uppvisas.
Mocka efter vistelse på utebanor eller ridhus med häst. Har du
möjlighet tömmer du även kärran om den är full.
Att låta sin häst vara lös får endast förekomma i ridhuset vid
organiserad löshoppning och vid lösgalopp, då ska hästen hela
tiden hållas under uppsikt inifrån ridhus eller från läktare.
Underlaget återställs om det rivits upp.
I pausen ca 18 – 19 vissa vardagskvällar.
Ridläraren öppnar och släpper in vid lektionsslut. När lektionerna
börjar igen får privathästarna dröja kvar under uppsittning och
framskrittning men är då beredda att omedelbart lämna ridhuset
då lektionen börjar eller ridläraren ber om det.
Lektionsryttarna kommer in i pausen och mockar.
Hinder står kvar i pausen då lektionen efter också har hoppning.
Om hinder finns uppbyggda i pausen får dessa användas efter att
alla som rider tillfrågats och gett sitt medgivande till att de
hoppas.
Longering och tömkörning i pausen får endast förekomma i
begränsad omfattning te.x. då hältkontroll behöver göras. Övrig
tid endast på ena manegehalvan.
Enskild träning för ridlärare/tränare (ska ha f-skatt) får
förekomma, vanliga ridhusregler följs.
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Bokningar och extraaktiviteter
Framgår av bokningsschemat på hemsidan.
Träning av fler än två elever samtidigt får endast ske efter
bokning.
Bokning av ridhus sker genom ridskolechefen senast 14 dagar
innan aktuellt datum. Dessa bokningar skall företrädesvis vara
efter ordinarie öppettider.
Vid officiell tävling är anläggningen stängd för annan ridning och
hästhantering ska ske med träns på enligt TR.
Hoppning på utebanan
Spåret lämnas alltid fritt och det ska vara möjligt att rida
samtidigt. Lämna gärna en 20 m halva fri från hinder.
Ridskolan
När lektion ska genomföras står det ridskolan fritt att bestämma
vilken ridbana alt ridhus som ska användas.
Avgift
2000,- per termin, medlemskap krävs
70,- per gång för medlemmar
110,- per gång ej medlem
Endast för hästar hemmahörande på Lilla Viby. Enstaka tillfällen
efter kontakt med ridskolan på info@sollentunaridklubb.com.
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