ANLEGGSREGLEMENT

Regler for hesteeiere, medlemmer, ryttere og andre leietakere tilknyttet
Sandnes og Jæren Rideklubb
Hensikten med reglementet er at alle medlemmer skal kunne ferdes i et trygt og forutsigbart miljø
der sikkerheten er i varetatt og alle vet hva de har å forholde seg til. Alle som bruker anlegget på
SJR oppfordres til å følge anleggsreglementet og være med og ta ansvar for at det felles
regelverket overholdes.
Alle som benytter tilbudet ved SJRs rideanlegg må være medlem i klubben. Klubbkontingent må
være betalt. For at hestene skal få ro er åpningstidene i stallen i utgangspunktet 08.00-22.00 alle
ukedager og 08.00-20.00 lørdag og søndag. Info om ledig ridetid i hallene på www.sjr.no eller på
oppslag i stallene.
Anlegget/staller:
 Parker på parkeringsplassen. Vennligst respekter parkering forbudt-skiltene.
 Av hensyn til sikkerheten er det ikke tillatt å leie hesten over tunet eller ri over tunet.
 På- og avlasting av hester skal skje på baksiden av anlegget eller på parkeringsplassen.
 I forkant av stevner kan medlemmene bli bedt om å flytte hengere/biler bort fra anlegget.
 Det er ikke tillatt å røyke innendørs på anlegget, det gjelder også i ridehallene, i stallene og
på ridebanene.
 Hunder må holdes i bånd på anlegget. Hunder har ikke adgang i Rytterstuen eller i
kioskene.
 Hestene skal ikke bindes på stallgangen etter klokka 16, unntatt ved skoing, klipping,
veterinærbesøk e.l. Unngå å binde hesten på stallgangen når det fôres.
 Bind et leietau foran boksen eller bind opp hesten når den står i boksen. Lukk boksdøren
når du forlater hesten.
 Bruk alltid hodelag eller grime/leietau når hesten leies. Hingstebitt eller trinse med tøyler
skal benyttes på hingster. Lei hesten helt inn i boks/spiltau.
 Vaskespiltet skal brukes til spyling eller vasking, ikke som stelleplass eller til oppsaling.
 Alle som bruker vaskespilt og solarium må fjerne eventuell møkk etterpå.
 Alle oppfordres til å rydde og holde orden etter seg, og sikre framkommelighet i stallen. Det
innebærer å rydde etter smed/veterinær og sette utstyr på plass i skapene. Et ryddig
anlegg fremmer trivsel.
 Den siste som går lukker og slukker.
Se oppstallingskontrakten om oppstalling for øvrig.
Ridning:
 Hjelm er påbudt ved all ridning.
 Alle ryttere oppfordres til å bruke sikkerhetsvest under sprangtrening.
 Unngå bruk av mobiltelefon og «musikk i ørene» når du rir.
 Hesten skal bære hodelag ved ridning (sal og hodelag på tur).
 Bruk riktig fottøy når du rir. Joggesko e.l. egner seg ikke.









Longer bare hvis det ikke er til sjenanse for de som rir.
Sprangtrening skal kun foregå med trener eller myndig person med tillatelse fra trener til stede.
Det forutsettes at alle som rir møkker banen etter seg.
Utstyr som er brukt i forbindelse med trening skal settes på plass.
Ikke ri på asfaltområdet til Sandnes Ullvare eller Håkull.
Ri på oppmerkede stier på tur. Ri gjerne sammen.
Opptre hensynsfullt overfor dem du møter.
Egne regler for ridebane er oppslått i begge haller

Paddock:
 Alle oppfordres til å overholde paddockfordelingen.
 Alle har ansvar for å møkke i sin paddock.
 Alle har ansvar for å holde gjerdet i sin paddock i orden.
 Hestene skal ikke fores i paddocken.
 Av hensyn til hestenes sikkerhet skal ikke pinner, stokker e.l. brukes om leker i paddocken.
Annet:
 Klubbens medlemmer oppfordres til å delta på de dugnadene de kalles inn til.
 Medlemmer som ikke overholder sine økonomiske forpliktelser overfor klubben kan bli
oppsagt/utestengt.
 Konkurranseryttere og andre som bruker anlegget plikter å sette seg inn i, og følge de regler og krav
som gjelder for deltaking på treninger, stevner og bruk av anlegget for øvrig (Anleggsreglementet).
 Alle hesteeiere/leietakere har ansvar for å sørge for at hestepasser eller andre som har ansvar for
hesten setter seg inn i det til enhver tid gjeldende anleggsreglementet.
 Stell godt med hestene – Sandnes og Jæren Rideklubb er en del av Norges Rytterforbunds
helsevelferd.
 Vis hensyn – alle har ansvar for å sikre et godt miljø i klubben.

Gjentatte brudd på overnevnte regler kan føre til oppsigelse av leieforhold (oppstalling/anleggsleie),
bøteleggelse eller evt. avkorting i støtteordninger som tildeles ryttere.
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