Ridhus- & ridbaneregler VRS
På VRS är vi väldigt måna om säkerheten. Ryttare, hästar och alla våra besökare ska kunna känna
sig trygga både i den dagliga verksamheten och när vi håller arrangemang och tävlingar.
På vår hemsida (www.vansbrors.se) finns en bokningskalender där du kan se hur ridhuset är bokat.
Öppettiderna är: 07:00-22:00. All ridning sker på egen risk.
Vansbro Ryttarsällskaps verksamhet går alltid i första hand.
Vill du lösa ridhuskort? Kontakta personalen & be dem skicka en faktura! För aktuella prisuppgifter
för medlemsavgift samt olika varianter av ridhuskort: se vår hemsida www.vansbrors.se
Ridhuset harvas under veckodagarna och ridbanorna utomhus harvas vid behov. Om bevattningen
är på - konakta personalen och fråga hur länge till vattnet ska vara på.
Vid all ridning, longering och tömkörning ska godkänd hjälm användas.
Säkerhetsväst rekommenderas vid all ridning men ska användas vid allt arbete över bommar för
personer under 18 år (gäller under hela året man fyller 18 år).
Om du behöver sadla din häst i en box eller använda en stallgång - använd utestallet.
Stallgången i nya och gamla stallet har de uppstallade företräde till.
Lyse: Lysknapp till halva ridhuset finns i slussen. Lysknapp finns även vid ingången till gamla stallet.
Använd inte mer lyse än vad du behöver. Siste man släcker och stänger alla dörrar.
Mocka efter din häst i ridhuset, utanför och på parkeringen.
Om det är fler inne och rider när du ska in: Öppna dörren försiktigt och påkalla deras
uppmärksamhet genom att hälsa och fråga om du kan komma in. Knacka ej!
Visa hänsyn! Tänk på att VRS är en ridskola och du är en förebild för andra. Värna om hästens
välbefinnande och träna med sunt förnuft.
Om flera rider samtidigt: gör halt i mitten av volterna, skritt innanför spåret, galopp på spåret. Håll
till höger vid möte i samma gångart - annars gäller snabbaste gångarten närmast spåret. Vid fler än
sex stycken - rid i samma varv.
Be någon hålla i din häst om du ska ta av dig tex en jacka. Om ingen kan hålla i måste du sitta av
hästen.
Ha gärna mobilen med dig in i ridhuset men låt den ligga i fickan - den får absolut inte användas på
hästryggen och hör heller inte hemma i hanteringen av hästar.
Det är förbjudet att rida med hörlurar!

Hoppning & markarbete

Om ni inte är fler än tre ekipage -och det är okej för övriga som är i ridhuset, går det bra att ta
fram ett par bommar. Lägg bommarna så övriga kan rida på den ena halvan av ridhuset.
Det är ok att bygga fram max två hinder och hoppa (återigen om det är ok för övriga som är i
ridhuset) och om det max är två st till som rider samtidigt (max tre ekipage totalt).
Bygg hindren så att övriga kan rida på ena halvan av ridhuset.
Vi rekommenderar att göra detta på ej så attraktiva tider = morgon eller sen kväll och inte på
eftermiddagen eller under en kort pause mellan två lektioner.
Gör övriga uppmärksamma på vilket hinder du tänkt hoppa och från vilket håll du hoppar så de kan
hålla sig ur vägen.
Vill du bygga fram fler än två hinder på annan tid än hopptiden måste du boka ridhuset. Se info
nedan om pris och info om du hur går tillväga.
Vid all hoppning ska ansvarig person över 18 år finnas med på marken.
Hoppning får ej ske på en högre höjd än den man tävlar på.
Lägg tillbaka bommarna i färgordning och ställ tillbaka hinderstöden snyggt och prydligt. Om något
skulle gå sönder - kontakta personalen.

Hopptid

En gång i veckan (se ridhusschemat) är det är tillåtet att ta fram flera hinder och nyttja hela
ridhuset för ändamålet (ej tränarledd). Vill du inte rida när det är hinder i ridhuset - välj att rida på
annan tid.

Longering eller tömkörning

Får ske om det inte är fler än två andra i ridhuset och om de andra ger tillåtelse. Ridning har
företräde. Longering sker alltid med träns och med hjälm samt handskar.

Bokning av ridhuset = stängt för övriga

Bokning måste ske minste tre dagar innan & sker via mail till: info@vansbrors.se
Ej muntligt eller privat till någon av personalen. Ridhuskort gäller ej när man bokar ridhuset.
Hyra ridhuset ( = Stängt för övriga)
Timme
200 kr
Halvdag (4 h)
700 kr
Heldag (8 h)
1300 kr
Avbokning av ridhus mindre än två veckor före bokat datum debiteras med halva avgiften enligt
följande:
Heldag - 650 kr, halvdag - 350 kr, timme - 100 kr

Utebanonorna

Sommartid kan lektionerna flyttas ut - VRS verksamhet har då företräde till banorna om inget
annat är bokat. Om du vill veta var lektionerna kommer vara - prata med personalen.

Om du använder material på utebanan - ställ tillbaka som det stod innan du byggde om. För att
bommarna ska hålla länge - lägg upp bommarna snett över hindren så endast en ände är i marken,
när du hoppat klart.

Egen instruktör

Utbildad tränare (som ej är anställd eller konsulterad av VRS) som har lektioner ska kunna uppvisa
F-skattsedel.
"Öppen träning" = Max två elever rider för instruktör (ej hoppning) och det är öppet för andra med
ridhuskort att rida samtidigt. En tränare kan max ha 1 h "öppen träning"/dag.
Öppen träning måste meddelas till personalen minst 3 dagar i förväg och skrivs med i
ridhusschemat så att andra vet att en lektion pågår.
Pris "öppen träning": 30 kr/ekipage, betalas in via swish: 123 526 54 83

Löshoppning

Bokas i samråd med personalen (om underlaget är ok).

Lös häst

Får ej lämnas ensam i ridhuset. Var rädd om sarg och speglar.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta personalen!

