Ordensreglement for ISR
Opdateret den 16. december 2020

1. Hvem og hvad gælder ordensreglerne for:
1.1. Ordensreglerne gælder overalt på klubbens område, hvor intet andet er anført.
1.2. Enhver af klubbens medlemmer er ansvarlig for, at ordensreglementet overholdes og kan påpege
reglerne overfor andre ryttere.
1.3. Man respekterer og tager hensyn til andre medlemmer og holder en god tone.
1.4. Det er klubbens bestyrelse, der er bemyndiget til, i særlige tilfælde, at dispensere fra
ordensreglerne i form af tilladelser eller forbud. Anvisninger fra bestyrelsen skal altid ubetinget følges.
1.5. Klager og spørgsmål angående tvivlstilfælde eller lignende i forbindelse med ordensreglerne eller
sikkerhedsreglerne rettes skriftligt til klubbens bestyrelse, hvis fortolkninger og afgørelser er
gældende. Anonyme klager vil ikke blive behandlet af bestyrelsen.
1.6. Bestyrelsen kan til enhver tid opstille specielle regler, hvor dette skønnes påkrævet.
1.7. Bestyrelsen har bemyndigelse til at udstikke sanktioner enten som en mundtlig advarsel, skriftlig
advarsel, karantæne eller bortvisning fra rideklubben, hvis medlemmer ikke overholder de ordens- og
sikkerhedsregler, som klubben har lavet.
___________________________________________________________________________________

2. Færdsel på klubbens område
2.1. Klubbens faciliteter, herunder materiel, ridehus, ridebane, hegn etc. må ikke udsættes for unødig
overlast.
2.2. Skader på klubbens faciliteter meddeles straks til klubbens bestyrelse.
2.3. Al færdsel til og fra klubben, også til hest, skal foregå ad de eksisterende veje og stier.
2.4. Al ridning på vejene, på og omkring klubbens område, skal foregå i skridt.
2.5. Hunde SKAL føres i snor overalt på klubbens område – også på tribunen i ridehuset. Hunde må
kun medtages i ridehuset, hvis de ikke er til gene for de tilstedeværende ryttere. Hunde skal føres i
snor af en gående person ikke ridende til hest.
2.6. Al færdsel på klubbens område foregår på eget ansvar.

___________________________________________________________________________________

3. Benyttelse af ridehus, udendørsbane og terræn/TREC-bane
3.1. Træning eller motionering af heste på klubbens område er kun tilladt, når rytteren har betalt
ridekort for den pågældende periode. Der vil løbende være kontrol af gyldigt ridekort.
3.2. Har man gentagne gange redet uden gyldigt ridekort, kan det udløse sanktioner som f. eks
mundtlig advarsel, karantæne eller bortvisning fra rideklubben.
3.3. Løse heste i ridehus er tilladt, hvis ingen andre ønsker at benytte det. Hestene skal i givet fald
være under konstant opsyn af en person, der opholder sig i ridehuset. Heste må også være løse på
banen men skal være under konstant opsyn. Hesten skal være iført grime eller trense.
3.4. Regler for longering fremgår af punkt 8.
3.5. Ved ridning eller longering af særligt urolige eller urutinerede heste, må man sørge for, at det
foregår således, at det ikke generer andre ryttere, fodgængere etc.
3.6. Ridehuset er lukket onsdag i visse tidsrum pga. springning (se ridehusplanen på facebook).
3.7. Der rides som udgangspunkt altid “volte efter behag”.
3.8. Som udgangspunkt mødes man altid venstre mod venstre, ryttere der skridter, benytter altid
hovslaget.
3.9. Der skridtes til og af på hovslaget.
3.10. Porten til ridehuset skal altid lukkes efter sidste mand/kvinde har forladt det.
3.11. Al undervisning, løsspring osv. inddrages ved stævner og kurser. Se opslag på facebook.
3.12. Når man benytter klubbens faciliteter, skal der altid gives plads til harvning eller andet arbejde,
som skal udføres i ridehuset eller på udendørsbanen.
3.13. Når man er færdig med at ride, longere, løsspringe osv. i ridehuset fjerner man gødning efter sin
og andres pony/hest inden man forlader ridehuset. Det er tilladt at minde folk om at huske at fjerne
gødning efter sig inden de forlader ridehuset. Se yderligere info under opsamling af gødning.
3.14. Terrænbane må kun benyttes i forbindelse med undervisning af en godkendt terræntræner eller
en der har reddet CNC* med MER resultat. Der skal betales gebyr for brug af bane og skal aftales med
bestyrelsen en uge før forventet brug. Banen åbnes kun i forbindelse med terræntræninger.
3.15. Brug af TREC-forhindringer skal aftales med bestyrelsen en uge før forventet brug.
___________________________________________________________________________________

4. Springning
4.1. Springning foregår i tidsrummene: onsdag fra 14-22, torsdag fra 20-22 og søndag fra 10-20. Den
resterende tid er til dressur.
4.2. Springundervisning i ISR foregår i ridehuset onsdage ca. i tidsrummet 18-21. Se ridehusplanen for
nærmere information. Søndage kan der bookes springtider fra kl. 12.00, kun 1⁄2 time pr. hest.
4.3. Ved springundervisning må der kun varmes op af de næste der skal ride undervisning.
4.4. Løsspringning foregår søndag i tidsrummet 10-12 (se ridehusplanen). Hvis der ikke er skrevet
nogen på løsspringning så kan ridehuset benyttes til almindelig springning.
4.5. Ryttere under 18, skal være under opsyn af en voksen ved springningen.
4.6. Alt benyttet springmateriel skal ryddes på plads efter brug. Man er SELV ansvarlig for at sørge for
at tingene sættes på plads. Den der står sidst på listen er ansvarlig for at rydde væk. Såfremt tingene
ikke er sat på plads, vil bestyrelsen kontakte den sidste på listen og bede denne komme og sætte
tingene på plads. Såfremt den næste på listen ikke er mødt frem, må man kontakte vedkommende
pr. telefon. Opnås ikke kontakt, eller vedkommende ikke agter at møde frem, er man selv ansvarlig for
oprydning.
4.7. Græsspringbanen overfor ridehuset må benyttes fra 1. April til og med 15. Oktober, alt afhængigt
af vejret. Bestyrelsen melder ud på facebook når banen er åben.
4.8. Når Græsspringbanen er i brug må bomme ikke ligge på græsset, de skal hænges op på støtterne
med bomholdere.
___________________________________________________________________________________

5. Bookinger
5.1. Booking af løsspringning, dressur- og springundervisning med egen underviser skal ske på
facebook.
5.2. Booking må max foretages 1 uge i forvejen.
5.3. Er man forhindret i at benytte sin booket tid, skriver man det, såfremt andre har lyst til at bruge
den.
5.4. Når der er sat tid af til springning, kan man ikke booke ridehuset/banen til dressurundervisning,
og omvendt når der er sat tid af til dressur, kan man ikke booke til springundervisning.
___________________________________________________________________________________

6. Regler for undervisning
6.1. Der må ikke undervises i de tidsrum, hvor ridehuset/ridebanen er booket til andre formål.
6.2. En underviser ad gangen. Max 45 min. dressurundervisning ad gangen.
6.3. Ryttere der får undervisning har ret til at benytte hele ridehuset. Øvrige ryttere skal sørge for ikke
at være i vejen. Ophold nede ved porten er ej tilladt.
6.4. Ved springundervisning onsdage 18-21, er det kun dem der modtager undervisning der må
opholde sig i ridehuset/banen.
___________________________________________________________________________________

7. Longering
7.1. Longering og andet arbejde for hånden er kun tilladt, hvis samtlige tilstedeværende ryttere giver
tilladelse hertil. Kommer der nye ryttere i ridehuset, efter påbegyndt longering, er det tilladt at
færdiggøre dette, dog maksimalt 10 min.
7.2. Der må kun være én ad gangen, der longerer.
7.3. Ved longering af særligt urolige eller urutinerede heste, må man sørge for, at det foregår således,
at det ikke generer andre ryttere, fodgængere etc.
___________________________________________________________________________________

8. Sikkerhedsregler for Ishøj Sportsrideklub
8.1. Alle SKAL bære fastspændt og sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
8.2. Alle ryttere under 14 år skal være under opsyn af en voksen (18 år).
8.3. Ryttere under 18 år må ikke springe/løsspringe, medmindre der er en voksen (18 år) tilstede
UDEN håndhest (i tilfælde af uheld).
8.2. Alle ryttere under 18 år skal bære godkendt sikkerhedsvest under springning. (vi anbefaler at
voksne også bærer vest)
8.4. Alle ryttere skal bære sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og ved håndtering af hest
på klubbens område. (Dvs. en glat/rillet sål, en lille hæl og fodtøj som ikke har snørebånd der kan
hænge fast i bøjlerne)
8.5. Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktovet/tøjlen om livet/håndleddet eller hånden.

8.6. Når rytteren sidder på hesten skal denne bære trense på klubbens område. Dvs. på
udendørsbane og i ridehus.
8.7. Man må kun ride med headset i det ene øre, så man kan følge med i hvad der sker i
ridehuset/banen.
8.8. Vis hensyn til dem der samler gødning i ridehuset. Når man samler gødning i ridehuset må man
ikke slippe sin hest eller binde den i trensen til hegn eller barriere.
8.9. Løben, råben og voldsom adfærd er forbudt på klubbens område.
8.10. Hesten/ponyen skal altid føres i grime/m træktov eller trense på klubbens område.
8.11. Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet.
8.12 . Du må aldrig anvende sporer uhæmmet, og pisken bruges kun til almindelig irettesættelse og
korrektion.
8.13. Du skal kende og overholde klubbens ordensreglement og sikkerhedsregler når du benytter
faciliteterne.
8.14. Vis hensyn til andre.

Bestyrelsen, december 2020

