
RIDEHUS- OG FACILITETSREGLER 

 
1.  Al omgang med heste samt færden og ophold på Faxe 

Ridecenter/Kastaniegaarden sker på eget ansvar og risici.   
  

2.  Facilitets- og vaccinationskort skal medbringes og forevises på 
forlangende. 

 
3.  Der skal vises hensyn overfor dyr, mennesker og materiel. 
 
4.  Faxe Ridecenter’s åbningstider skal overholdes, der henvises til opslag i 

stald og ridehus. 
 
5.  Alle ryttere til og med det fyldte 18 år skal bære sikkerhedsgodkendt 

ridehjelm. 
 
6.  Ved entre i og afgang fra ridehus, advares de ryttere, der rider i ridehuset 

om, at barrieredøren åbnes. 
 
7.  Op- og afsidning skal foregå i midten af ridehuset og må ikke være til 

gene for andre ryttere. 
 
8.  Der rides venstre mod venstre i ridehuset. Til- og afskridtning af hest skal 

foregå under hensyntagen til de ”arbejdende” ryttere. 
 
9.  Ryttere der modtager undervisning eller indøver programmer, har ikke 

fortrinsret i ridehuset med mindre det foregår på de i klubben 
annoncerede arrangementer. 

 
10.  Løse heste, slidingstop og spinning er ikke tilladt. 
 
11.  Longering er tilladt i begrænset omfang til afkrudtning af hest, hvis man 

er alene og bevæger sig rundt på hele banen. Er der en anden rytter 
tilstede SKAL denne spørges. Er der to eller flere ryttere er det IKKE 
tilladt at longere. 

 
12.  Cavalettiarbejde, bomøvelser eller få træningsspring er tilladt uden for de 

afsatte springtider såfremt man er alene i ridehuset. Kommer der andre i 
ridehuset og EN rytter ikke ønsker springene, skal de fjernes 
øjeblikkeligt. ( Se i øvrigt nederst vedr. springning). 



 
13.  Tiderne for faste ugentlige arrangementer skal respekteres og overholdes. 
 
14.  Vandspiltov og staldgang til og med start af hestebokse må benyttes af 

udefrakommende ryttere til op- og afsadling af hest/pony. 
 
15.  Vandspiltov, staldgang og parkeringsplads efterlades rengjorte for 

hestepærer m.m. 
 
16.  Papir og andet affald kommes i affaldstønder. 
 
17.  Rygning er IKKE TILLADT indendørs på Faxe Ridecenter.  
 
 Ad. Punkt 12.: 

Alle der springer skal bære sikkerhedsgodkendt  ridehjelm. 
 
Ponyryttere skal ligeledes bære sikkerhedsvest. 
 
Ingen må springe alene. Dvs. man sikrer sig, at der er en 
person tilstede på ridecentret, der kan være behjælpelig ved 
uheld.   
 
Med træningsspring menes der,: Man bruger de tynde 
aluminiumsstandere og almindelige bomme. – Og husk det 
skal kunne pilles ned på få minutter. 
 
Ved løs-springning lørdag morgen, skal der afspærres, så 
hesten under ingen omstændigheder kan komme i nærheden 
af spejlet for enden af ridehuset. 
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