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Generelt 
● Åbningstiden, 7.00-22.00 alle ugens dage, skal overholdes, medmindre andet er aftalt med ejer eller 

personale. 
● Al færdsel på ridecenteret sker på eget ansvar. 
● Det er strengt forbudt at ryge indendørs, både i stalden og i ridehallen.  

o Der må ryges udendørs, med god afstand til hø samt andet brandfarligt materiale. 
● Der må ikke rides eller trækkes heste gennem gårdspladsen ved stuehuset/privatboligerne. 
● Børn under 12 år må ikke ride alene på ridecenteret. 
● Foder, godbidder og lignende må udelukkende opbevares i lukkede beholdere i den tildelte reol. 
● Det er ikke tilladt at stille på foderautomaterne. Henvendelse skal ske til ejer eller personale. 
● Alle der medbringer hunde skal sørge for, at hunden holdes i snor. 
● Alle skal bidrage til at omgangstonen er hjælpsom, venlig og positiv – det gælder over for heste 

såvel som mennesker. 
 
 
Staldene 

● Det er påbudt at bære forsvarligt og lukket fodtøj ved håndtering af hestene. 
● Ridning i staldene er ikke tilladt. 
● Stalddørene skal altid holdes lukket ved blæst og kulde for at undgå træk i stalden. 
● Staldvinduerne skal altid være lukket ved nattefrost. 
● For at undgå træk i stalden anbefales det, at vinduer over for hinanden ikke er åbne samtidig ved 

blæst.  
● Opbevaring af opstalderes eget udstyr og redskaber til hestene skal ske i sadelrum, dækkenrum og i 

de nummererede skabsrum i staldene og er på eget ansvar.  
● Af sikkerhedsmæssige årsager må der, på boksen, kun hænge 2 grimer, 1 trækketov samt en pose 

til det udstyr, som personalet pålægger/aftager hesten ifb. med fold og posen til nathø.  
● Staldgangen/striglepladserne skal altid efterlades fejet, så der er pænt til næste hest. 
● Af sikkerhedsmæssige årsager skal alt udstyr opbevares i boksen, når man er ude at ride.  

Dermed vil der også være plads til næste hest på striglepladsen.  
● Vaskepladserne rengøres grundigt efter brug. 
● Hestene må ikke være løse på staldgangen og skal altid være under opsyn. 
● Passer aldrig en hest på staldgangen, uden at løsne kæderne først. 
● Husk at feje og rydde op efter udmugning. 
● Sidste mand lukker alle døre og slukker alt lys, når man forlader stalden og tjekker at sadelrum er 

aflåst. 
 
Folde 

● Alle opstaldere får tildelt en fold af personalet 
● Opstalderne må gerne selv aftale, hvilke heste der går på fold sammen, men det skal altid endeligt 

aftales og godkendes af personalet 
● Det er kun tilladt at benytte den tildelte fold. 
● Den tildelte fold må benyttes efter eget ønske, og det er tilladt at have hestene på døgnfold i 

sommermånederne. 
● Det er tilladt at give hestene hø på folden, men kun i beholder/haybar (ikke en spand).  

Det er ejers eget ansvar at fjerne gammelt hø fra folden og bortskaffe dette. 
● Foldplan er opslået i mellemgangen mellem Stald 2 og 3 og må kun opdateres af ridecenteret. 
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● Der er 3 luftefolde af sand mellem den udendørs dressurbane og Stald 1 samt én jordfold i hjørnet 
ved siden af walkeren. Foldene må benyttes efter ”først til mølle”-princippet, så længe de ikke er 
tildelt nogen heste fast. Hvis en hest bruger folden fast, må den ikke benyttes af andre. 

● Hvis hegn, vandkop eller lignende går i stykker, skal der tages kontakt til ejer eller personale med 
det samme, så det kan repareres. 

 
 
Ridehal og baner 

● Det er ikke tilladt at ride med musikanordninger i ørerne. Der må kun bruges head-set ifb. med 
online-undervisning. 

● Alle ridende skal bære ridehjelm. 
● Alle skal bære lukket fodtøj under ridning, med glat eller let rillet sål med lille hæl. 
● Det er rytterens ansvar at der samles klatter på banerne og på arealerne omkring hestestalde og 

ridehus efter endt ridetur. 
● Giv lyd/gør opmærksom på din entré i ridehallen/på banen, og vent til hovslaget er frit inden du 

trækker ind på banen. 
● Der skridtes fortrinsvis på/af på hovslaget, men der tages hensyn til ridende ryttere. 
● Vis hensyn til hinanden og giv god plads når to ekvipager passerer hinanden. 
● Op- og afsidning foregår i midten af en af cirkelvolterne eller ved skamlen i hjørnet. 
● Der rides altid venstre mod venstre. 
● Der må ikke være løse heste i ridehallen eller på dressurbanen. 
● Den store port i ridehallen må aldrig åbnes, når der er ryttere i ridehallen.  

o Hvis der er behov for at den alligevel åbnes, skal tilstedeværende ryttere gøres opmærksom 
herpå. 

 
Longering 

● Der må longeres i rotunden ved stald 2, på longepladsen ved 1-hestes foldene samt alternativt i 
ridehallen og på udendørsbanen. 

● Ridning går altid foran longering. Det betyder, at der kun må longeres, hvis de ridende i hallen har 
sagt OK til det. Dette skal altid overholdes. 

● Der bør aldrig longeres, hvis der er mere end 3 andre heste i ridehallen. 
● Hvis der er andre heste i ridehallen, må der max longeres 1 hest ad gangen. 
● Hesten skal altid longeres i et forsvarligt tempo og under kontrol, og efter longering dækkes 

eventuelle huller i bunden altid, så der ikke er ujævnt. 
● Der opfordres kraftigt til at longering foregår i rotunden eller på longepladsen ved 1-hestes foldene. 

 
Travbanen/1000 meter banen 

● Må benyttes til træning i alle gangarter, men altid i kontrolleret tempo. 
● Vis hensyn til hinanden, og sænk tempoet/slå ned i skridt når to ekvipager passerer hinanden, 

medmindre andet er aftalt indbyrdes.  
 
Walkeren  

● Er til rådighed for alle, betinget af, at hestene er under opsyn og at det aftales indbyrdes, når flere 
end én hest sættes i walkeren samtidig, så walkerens hastighed og hestenes natur afpasses, så der 
ikke opstår skade på heste eller materiel. 

 
 
Parkering samt kørsel til og fra ridecenteret  

● Af sikkerhedsmæssige årsager må der udelukkende parkeres på ridecenterets parkeringsplads. 
● Dyrlæger, smede og lignende kan, på eget ansvar, parkere ved staldene, men skal altid vise mest 

muligt hensyn til stedets brugere 
● Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at læsse hest andre steder end ved eller omkring 

det sorte hegn på ridecenterets P-plads. 
● Alle med adgang til ridecenteret skal benytte Blåvej ved kørsel til og fra Mariesminde, holde en 

farthastighed på vejen efter forholdene og maksimalt 30 km. i timen, og vise særlig hensyn når der 
kommer modkørende køretøjer og ridende heste.  
Det gælder også dyrlæger, beslagsmede og andre, der kommer og besøger eller tilser hestene. 
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● Der skal især vises særlig hensyn i svinget for enden af Blåvej ind til ridecenteret, da svinget 
grænser op til to ridestier i krydset, og det er svært med udsyn for trafikanterne rundt om svinget 
pga. træer, bevoksning og det skarpe sving. 

● Fra svinget og hen ad grusvejen på ridecenteret er farthastigheden nedsat til maksimalt 20 km. i 
timen. 

 
Affald 

● Alt brandbart affald (herunder træpilleposer og foderposer), som kommer fra ridecenteret, lægges i 
de store hvide ”big bags” i hjørnet mellem Stald 1 og 2, eller i plast containeren i Stald 5. 

● Alt metalaffald (herunder hestesko), som kommer fra ridecenteret, lægges i den store trækasse ved 
siden af Stald 4. 

● Alt husholdningsaffald lægges i skraldespande i rytterstuen eller i staldene. 
● Foderrummet holdes til enhver tid rent for foderrester, så vi undgår rotter, og foderrester lægges i 

plast-skraldespanden ved foderrummet.  
Hver opstalder er ansvarlig for at holde egen reol ren for foderrester. 

 
 
Forsvundne sager  

● Glemte og fundne sager lægges ind i foderrummet på hylden ”Glemte Sager” i hjørnet til højre for 
indgangen.  

 
 
Facebook 

● Alle opstaldere skal være tilmeldt ridecenterets interne Facebookgruppe og skal der holde sig 
opdateret om forholdene på ridecenteret. 

● Facebooksiden er sat op som informationskilde og ikke som et debatrum, og den information der 
sendes ud, skal alene være til gavn for opstaldere på ridecenteret. 

● Omgangstonen på Facebook skal være informativ, faktuel og venlig, og hvis der er kritik skal det 
være konstruktivt. 

 
 
 

 
Opdateret 07. februar 2021 
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