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Sikkerhedsregler for Hodsager Rideklub 
 
Klubbens faciliteter generelt  
 
Krav:  
Generelle krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter/tilhørssted:  

- Al ridning og færdsel på klubbens adresse er på eget ansvar 
- Al kørsel og parkering på klubbens parkeringsplads er på eget ansvar, også når der til arrangementer (herunder stævner, 

kurser mm.) henvises til andre parkeringsområder  
- I tilfælde af ulykker eller skader på personer dækker den tilskadekomnes egen ulykkesforsikring 
- Det er dit eget ansvar at have en ulykkesforsikring 
- Da ridning af nogle forsikringsselskaber kategoriseres som ekstremsport, har man som rytter eller forælder/værge til ryttere 

under 18 år ansvar for, at ens egen forsikring dækker ved rideulykker 
- Rygning af tobak og e-cigaretter er ikke tilladt i nogen af rideklubbens bygninger, og ej heller i nærheden af brændbart 

materiale, herunder mødding, halm, hø mm. 
- Pr. 1. juli 2008 er det lovpligtigt at have sin hest ansvarsforsikret. Det er den enkelte hesteejers ansvar, at have sin hest 

ansvarsforsikret 
- Hvis hesten skal færdes på klubbens adresse, skal dette være i orden inden hesten bringes her til, og dokumentation skal kunne 

fremvises, hvis der bedes om dette 
- Du er erstatningsansvarlig for ting, både på klubbens adresse, og i det offentlige rum, som du eller din hest ødelægger 
- Du er erstatningsansvarlig, hvis du eller din hest forvolder skade på andre personer eller heste 
- Leje af rideskoleheste udenfor undervisningen forudsætter en vis erfaring 
- Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning (CE-mærkede: VG1 eller EN1384:2017) – med undtagelse af ryttere med bagrytter  
- Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten 
- Du må ikke fastgøre dig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet  
- Heste skal altid føres i trense eller træktov  
- Du må ikke løbe eller råbe i nærheden af hesten  
- Du må ikke rykke/flå/save hesten i munden med biddet  
- Du må kun bruge pisk til almindelig irettesættelse og korrektion  
- Du må ikke bruge sporer uhæmmet 
- Bær sikkerhedsvest ved springning, hvis du er under 18 år - Er du under 16 år skal sikkerhedsvesten have følgende godkendelse: 

EN13158:2009 Klasse 3 
- Personer under 18 år må ikke ride, med mindre der er en voksen over 18 år til stede på klubbens adresse 
- Der må ikke springes, hvis der ikke er en person over 18 år tilstede 
- Klubbens heste må kun springe i rideskolens holdundervisning 
- Vil man gå til spring på en af klubbens heste, er det et krav, at man samtidig modtager dressurundervisning hos en af klubbens 

undervisere. Dette gælder også for halvparter 
- Der må ikke rides i staldbygningerne 
- Der må ikke rides igennem døren til tilbygningen eller ridehallen 
- Du skal selv fjerne eventuelle klatter fra den hest, du har redet. Både på baner, i ridehallen, i stalden, på trailerparkeringen og 

ved opsadlingsbommene omkring stalden 

 
Stald  
Krav:  

- Heste på opbindings/striglepladser må ikke stå uden opsyn  
- Er staldgangen mindre en 2 meter bred, er det for farligt at lade to heste passere hinanden 
- Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.  
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- Der skal altid være synligt opslag omkring forholdsregler ved brand  
- For at opholde sig alene i stalden skal medlemmet have taget ryttermærke 1 eller have viden svarende dertil  
- Personer under 18 år skal bære godkendt ridehjelm i omgang med heste i stalden (CE-mærkede: VG1 eller EN1384:2017) 
- Heste må ikke være løse på staldgangen 
- Sandaler og andet åbent fodtøj må ikke benyttes i stalden 
- Løb og råben er ikke tilladt i stalden, da dette kan være medvirkende til at starte en ulykke  
- Staldgangen skal ryddes og fejes efter brug, så der er pænt og ikke bliver glat 
- Rideudstyr, der ikke kan være i staldskabene, må ikke placeres på gulvarealet omkring skabene 
- Alle redskaber placeres på deres retmæssige pladser efter brug 
- Ingen løse hunde på klubbens adresse, da det kan være medvirkende til at starte en ulykke 

 
Ridehus/bane  
Krav:  

- Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm (CE-mærkede: VG1 eller EN1384:2017) 
- Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører, der kan hænge 

fast i bøjlen  
- Alle u/18 år benytter sikkerhedsvest ved springning - Er du under 16 år skal sikkerhedsvesten have følgende godkendelse: 

EN13158:2009 Klasse 3 
- Der skal altid være tilgængelige og synlige regler for ridning i ridehuset (hvor må der skridtes, rides der på samme volte, 

passage af hinanden osv.)  
- For at deltage i ”fri ridning” uden undervisning skal rytteren have taget ryttermærke 2 eller have færdigheder svarende dertil  
- I ridehallen (på banen) må der ikke være tilskuere og/eller andre personer end ryttere og undervisere samt evt. trækkere  
- Der må ikke longeres i ridehallen. Der må longeres på den lille bane, når der ikke er andre på den. På den store bane kan der 

longeres i den ene ende, mens der rides i den anden. 
- Der skal gives besked inden døren eller porten til ridehallen åbnes, så eventuelle ryttere i hallen er forberedte 
 

 
Terræn  
Krav: 

- Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm (CE-mærkede: VG1 eller EN1384:2017) 
- Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. som har en glat/let rillet sål, en lille hæl og som ikke har snører der kan hænge 

fast i bøjlen 
- Færdselsloven overholdes, og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter  
- Følg Dansk Rideforbunds anbefalinger omkring ridning i trafikken 
- Medbring altid mobiltelefon, når der rides væk fra klubbens adresse 
- Regler for rideturen (fx rute og tempo) planlægges inden man rider afsted 
- Du har ansvar for at fjerne eventuelle klatter i byen, efterladt af den hest du har redet 
- Rider du på klubbens heste, skal du være erfaren rytter og fyldt 16 år for at måtte ride i terræn uden følgeskab af voksne. 

 
Fold  
Krav: 

- Heste der føres på fold skal som minimum føres i grime og træktov  
- Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar  
- For at lukke eller hente heste på folden skal rytteren have taget ryttermærke 3 eller have færdigheder og viden svarende dertil  
- Der må ikke gives godbidder eller foder når der er flere heste på folden, da dette kan give uro og farlige situationer  
- Personer under 18 år skal bære godkendt ridehjelm på foldene (CE-mærkede: VG1 eller EN1384:2017) 
- Mindre børn og uerfarne ryttere må ikke selv hente heste på foldene 
- Der må ikke gives godbidder, når der er flere heste på folden, da dette kan give uro og farlige situationer  
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Når ulykken sker  
Krav:  

- Beskriv rækkefølgen:  
o Stands ulykken  
o Giv livreddende førstehjælp  
o Tilkald den nødvendige hjælp  
o Bliv ved den tilskadekomne, indtil hjælpen er kommet.   

- Der er synlige og tilgængelige opslag med vigtigste telefonnumre i glasskabene i stalden. 
- Hodsager Rideklubs GPS-koordinater: 56,321587 - 8,864405 

 

- Al ridning og færdsel på klubbens adresse er på eget ansvar 
- I tilfælde af ulykker eller skader på personer dækker den tilskadekomnes egen ulykkesforsikring 
- Det er dit eget ansvar at have en ulykkesforsikring 
- Da ridning af nogle forsikringsselskaber kategoriseres som ekstremsport har man som rytter eller forælder/værge til ryttere 

under 18 år ansvar for, at forsikringen dækker ved rideulykker 
- Du er erstatningsansvarlig for ting, både her på stedet, og i det offentlige rum som du eller din hest ødelægger 
- Du er erstatningsansvarlig, hvis du eller din hest forvolder skade på andre personer eller heste, også hvis det er en elevhest du 

har lejet til privat ridning uden for undervisningen, som du dermed har overtaget ansvaret for 

 


