
                                                                                                                                                                                

     
Ordningsregler på Oskarshamns Ridklubb  
För allas vår trevnad och säkerhet har vi följande regler som ska följas: 
 

• Alla dörrar skall hållas stängda 
• Sopsortering skall tillämpas 
• Gå lugnt i stallet, i trappan till höskullen och på läktaren inne i ridhusen 
• Prata i normal samtalston 
• Godis, mellanmål och mat äts inne i Cafeterian 

 

• Hundar skall hållas kopplade och under uppsikt inom hela anläggningen 
• Barnvagnar får ej förekomma inne i stallet 
• Ställ ej saker framför elskåpet i foderförrådet 

 

• Hästarna ska ha lugn och ro och lämnas i fred när de äter 
• Alla hästar skall fodras samtidigt, ge inga ”mellanmål” 
• Grindarna till fodergångarna skall hållas stängda 
• Undvik för mycket gående i fodergångarna framför allt nära fodertiderna. 

 

• Gå endast in till en häst om du har något ärende 
• Gå inte in till hästar du inte känner utan att fråga om lov 
• Endast en i taget bör vara inne hos hästen om du inte hjälper eller visar en kamrat. 

 

• Stallgången skall hållas fri från utrustning, redskap, täcken, hjälmar mm, förvaras och hängs 
upp på anvisad plats 

• Endast det nödvändigaste får hänga på boxdörren tex. grimma, grimskaft, innetäcke och 
utetäcke. 

• Extra täcken hängs längst ner i stallet på den gröna stången ej framför brandposten 
• Blöta täcken hängs upp i torkrummet 
• Torra täcken tas ner 
• Tomma sadelhängare i stallgången skall direkt fällas ned 
• Alla redskap skall hängas upp på sin plats 
• Töm gödselkärran långt in i facket 

 

• Spilthästar skall tränsas vända mot krubban. Grimman skall läggas i krubban. 
• Boxhästar skall bindas upp vid all hantering. Det finns bindringar på boxväggen. 
• Uppbindningsplatsen är ingen uppstallningsplats. 
• Uppbindningsplatsen används för särskilda ändamål tex skoning, sjukvård, frisering, 

bandagering, stretching, massage eller dammsugning 
 

• På duschplatsen skall hästen hållas i eller bindas upp 
• Rengör alltid avloppet efter användning av duschplatsen 
• Bett och benskydd skall sköljas på duschplatsen. 
• Foderhinkar sköljes på gödselstaden. 

 

• Godkänd hjälm skall bäras vid all ridning 
• Håll säkerhetsavstånd på minst 3 meter om du går bakom en häst 
• Hästar som hanteras utanför stallet skall ledas i träns eller grimma med kedja 
• Ridning i stallet är absolut förbjudet 
• Vid hoppning och uteritt ska säkerhetsväst bäras av ryttare under 18 år. Vi rekommenderar 

samtliga ryttare att använda väl tillpassad säkerhetsväst vid all ridning. 
• Använd gärna hjälm och väst i stallet när du hanterar hästarna. 
• Övriga ridhusregler finns på manegedörren 

 
Hantera hästen med kunnande, respekt och omsorg 


