
At starte til ridning 
Når man starter til ridning, er det vigtigt at man kender reglerne. Man kommer minimum 
1/2 time før ridetimens start. Dette er vigtigt, da hesten muligvis skal gøres klar. Hesten 
skal tages ind fra marken, strigles og opsadles. Det forventes ikke, at man selv kan alt 
dette uden hjælp. Men det er elevrytter/forældre der står for al klargøring. Det er en del af 
ridning og undervisningen. Der vil være andre elever og forældre eller ridelæreren til at 
hjælpe på opsadlingspladsen. 

Spørg endelig om hjælp. 
De andre elever synes et er sejt at blive spurgt til råds. 
 
Det vil også sige, at man ikke bare skal sætte sit barn af og hente barnet igen, når 
ridetimen er færdig. De første mange gange har barnet brug for hjælp fra forældre. 
Der kan også være behov for en forælder, der kan trække ponyen på inde på banen under 
undervisning i starten. Er dette en udfordring skal man endelig spørge efter hjælp. 
I Poulstrup rideklub hjælper vi hinanden. 
Efter ridning skal hesten sadles af og sættes på fold igen, medmindre andet er aftalt. 
 
Har man meldt til ridning og bestilt undervisning og kontingent, kan beløbet IKKE 
refunderes hvis man melder fra igen, inden sæsonens afslutning.  
Hverken helt eller delvist. 
 

Krav til alle klubbens medlemmer, som altid skal overholdes ved ophold på 
klubbens faciliteter: 

• Fri ridning udenfor undervisning for ryttere under 18 år, foregår under forældrenes 
ansvar 

• Vi anbefaler at man ikke færdes i klubben uden en voksen, hvis man er under 16 år 
• Bær godkendt ridehjelm under ridning (VG1) 
• Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten 
• Bær sikkerhedsvest ved springning hvis du er under 18 år   
• Vi anbefaler at man aldrig springer når, man er alene i klubben 
• Fastgør dig aldrig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet 
• Før altid en hest i trense eller træktov 
• Løb eller råb ikke i nærheden af heste 
• Du må aldrig rykke/flå/save hesten i munden med biddet 
• Du må aldrig anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion 
• Du må aldrig anvende sporer uhæmmet 
• Bind aldrig hest/pony i tøjlen. 
• Efterlad aldrig heste på opbindings-/striglepladsen uden opsyn 
• Kend klubbens regler for ridning på bane 
• Al færdsel i klubben er på eget ansvar  



 
 

Medbringer du hest/pony i klubben til undervisning, med halkort 
eller andre til   arrangementer, skal din hest/pony have gyldig 
vaccination. - Som minimum de to basis-vacciner. 

 
 


