
Anläggningsregler 

 Preparering av ridhusen sker mellan kl. 09.00 och 10.00 vardagar. Ridhusen är inte 
stängda, men prepareringen har företräde framför ridningen under denna timme. 

 Klubbträningar har företräde före enskild ridning (ett ridhus finns alltid ledigt)  
 Ridhjälm måste användas vid all ridning och körning  
 Hoppa av hästen då ni skall in och ut ur ridhuset  
 Knacka och invänta svar innan du går in i ridhuset  
 Rid inte nära eller mot andra ekipage, håll avstånd  
 Håll till höger vid möte - Skritta innanför spåret  
 Inne i ridhuset; stör inte tränande ekipage genom spring och lek på läktare, höga samtal 

och instruktioner samt undvik ridning i bredd  
 Stolar och glasflaskor får inte finnas inne i ridhusen (skaderisk)  
 Longering och löshoppning får endast utföras när du är ensam i ridhuset, eller med 

samtliga närvarande ryttares medgivande  
 Efter avslutat ridpass, meddela övriga ryttare när du tänker gå ut ur ridhuset  
 Privat träning för medlemmar får ske om andra inte hindras att rida samtidigt, begränsa 

den till en del av ridhuset och ställ hindren innanför spåret  
 Slussen är ingen förvaringsplats för hindermaterial 

 
 Kläder och utrustning hängs i slussen på därför uppsatta hängare  
 Hästspillning ska plockas upp från alla ytor på hela anläggningen och läggas i baljor eller 

direkt på gödselstack  
 Vid hoppning får endast träningshinder användas, med undantag för klubbträningar  
 Hinder som plockas fram ställs tillbaka på sina respektive platser  
 Skrollor plockas av hinderstöden och läggas i avsedda tunnor 

 
 Visning av saluhäst på anläggningen får ske där och då det inte är träning och det inte 

stör annan verksamhet 
 

 Privatträning får inte ske utan headset innan kl. 21.00 alla dagar i veckan 
 Den som sist lämnar anläggningen släcker alla lampor som belyser ridytor och p-ytor. 

  

Belysning  

 Belysning i stora ridhuset  
o Nivå 1 Tävling  
o Nivå 2 Träning i grupp  
o Nivå 3 Enskild träning  
o Nivå 4 Preparering av bana  

 Belysning i lilla ridhuset   
o Strömbrytaren innanför lilla porten på långsidan tänder upp varannan armatur 

används vid träning  
o Strömbrytare för resterande armaturer är inte tillgänglig för mer än behörig 

och används vid tävlingstillfällen  
 Belysning stora paddocken/tävlingsbanan: strömbrytare sitter på gaveln av blått ridhus, till 

höger om stora porten 



 Övrig yttre belysning har trådlös styrning. Det finns två ljusgrå manöverskåp, ett vänster 
om dörr till läktare blått ridhus och ett höger om stalldörr Den som sist lämnar 
anläggningen släcker alla lampor som belyser ridytor och p-ytor  

o Nr 1 strålkastare på gavel rött ridhus lyser upp paddockar längs 
med infartsväg  

o Nr 2 gatubelysning parkering  
o Nr 3 strålkastare på klubbstugans båda gavlar  
o Nr 4 strålkastare på blått ridhus, gaveln ut mot stallets rasthagar 

 
REGLERNA ÄR TILL FÖR ALLAS TREVNAD OCH SÄKERHET 

- FÖLJ DEM!  
 

Åsbo Ponnyklubbs styrelse  
 


