
Ridehusregler Ågerupgaard Sportsrideklub 
 
Ved brug af centrets faciliteter skal man være medlem af Ågerupgård Sportsrideklub 
og have indløst centerkort. En-dags centerkort kan betales på mobilepay til nr. 942540.  
Informationer findes på www.aags.dk 
 

Sikkerhedsregler 

•  Sikkerhedsgodkendt ridehjelm er påbudt under ridning. 

•  Af hensyn til sikkerheden er brug af telefon og headset (musik i ørene) ikke tilladt under ridning. 

•  Alle rider med fodtøj beregnet til ridning, dvs. har en lille hæl, en glat/let rillet sål og som ikke har snører, der kan 

hænge fast i bøjlen. 

•  Ved ønsket om bidløs ridning SKAL øvrige ryttere i ridehuset spørges om lov, og et nej skal respekteres. 

•  Når du trækker med din hest, skal den føres forsvarligt i træktov eller hovedtøj. 

•  Heste, som sparker, skal have en rød sløjfe i halen. 

•  Rygning er forbudt i ridehusene og arealet i mellem ridehusene. 

•  For de ryttere, der kommer kørende til stedet, skal trense lægges på og evt. transportgamacher tages af, inden man 

kommer ind i ridehuset. 

 

Færdselsregler 

•  Man skridter varm på hovslaget med mindre andet aftales blandt rytterne. 

•  Skridt har fortrinsret på hovslaget. 

•  Man rider venstre mod venstre, undtaget ovenstående punkt. 

•  Du skal melde din ankomst og afgang til/fra ridehus. 

•  Vil man longere, SKAL øvrige ryttere i ridehuset spørges om lov først, og et evt. nej skal respekteres. Longering er 

ikke tilladt, mens der er undervisning. 

•  Op- og afsidning sker fra skamlen i hjørnet eller i midten af en cirkelvolte. 

•  Max. 8 ekvipager i ridehuset, når der er undervisning. 

•  Ingen privatryttere i det gamle ridehus under rideskoleundervisning. 

•  Indøvelse af parader, tilbagetrædninger mv. foretages med hensyntagen til øvrige ryttere. 

•  I det nye ridehus med fiberbund fjernes hestepærer hurtigst muligt  og senest inden ridehuset forlades. Der rides 

IKKE oveni tabte pærer. 

•  Heste må ikke rulle sig i bunden i det nye ridehus. 

 

Spring 

•  Alle under 18 år benytter sikkerhedsvest ved springning. 

•  Ingen ryttere springer alene. 

•  Træbomme bruges KUN til stævner. Ligeledes tilhørende støtter. 

•  Efter endt brug sættes springmateriale pænt på plads. 

•  I udendørs sæsonen samles bomme op fra jorden, inden banen forlades. 

 
Husk at slukke lyset, når du er den sidste, der forlader ridehuset! 
 

Vis hensyn til hinanden i alle henseender og god ridetur.                                                                                                                 
 

                                                                                                                     Bestyrelsen, februar 2022 


