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Klädkod   
 
I klädkoden kan du se hur du ska vara klädd på Oskarshamns Ridklubb.  
 
I din roll som anställd personal, ideell ledare och medlem är du en förebild och inspiratör för andra som 
vistas hos oss. Du är föreningens ansikte utåt och du representerar föreningen och dess värderingar, 
men du är även representant och ambassadör för ridsporten. Som anställd, ideell ledare och medlem har 
du alltid hästen i centrum. Du står för säkerhet och en trygg miljö för både häst och människa. Du ska se 
till att dina viktiga kunskaper om hästar och ridning förs vidare till de som är nya på Ridklubben. Genom 
dig får alla som kommer till Ridklubben ett positivt bemötande och en plats i vår gemenskap. 
 
Genom din klädsel visar du som engagerad på Oskarshamns Ridklubb att du är professionell i din roll i 
stallet. Du klär dig alltid ändamålsenligt för den uppgift du ska utföra och du visar upp vårt klubbnamn på 
ett korrekt sätt. Genom att du klär dig rätt undviker vi till exempel att olyckor uppkommer. 
 
Klubbkläder används i den mån det är möjligt när vi representerar Oskarshamns Ridklubb, på Ridklubben 
men även i andra sammanhang i Oskarshamn eller på andra platser. I våra klubbkläder uppträder vi 
ansvarsfullt. I privata sammanhang, när vi inte representerar Ridklubben, klär vi oss inte i våra 
klubbkläder. 

 
Ridlärare/instruktörer 

- Ridbyxor 
- Klubbtröja/klubbjacka 
- Minst kortärmad tröja 
- Stallskor/jodphurs/ridstövlar.  
- Uppsatt hår.  

 
Stallpersonal 

- Oöm och ändamålsenlig klädsel – långbyxor och minst kortärmad tröja  
- Stålhätteskor (eller gummistövlar vid dåligt väder)  

 
Teoriledare 

- Stallklädd – oömma kläder – långbyxor och minst kortärmad tröja   
- Jodphurs/stallskor/ridstövlar 
- Klubbtröja/klubbjacka/ledartröja/ledarjacka 

 
Skötare 

- Stallklädd – oömma kläder – långbyxor och minst kortärmad tröja  
- Jodphurs/stallskor/ridstövlar 

 
Aktivitetsledare 

- Ändamålsenlig och prydlig klädsel 
- Klubbkläder 

 
Funktionär 

- Ändamålsenlig och prydlig klädsel 
- Gul reflexväst 
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Stallvärd och stallkompis 
- Stallvärds- eller stallkompisväst 
- Stallklädd – oömma kläder – långbyxor och minst kortärmad tröja 
- Jodphurs/stallskor/ridstövlar 

 
Ryttare 

- Oömma, bekväma kläder som inte är bylsiga 
- Skor eller stövlar med klack  
- Väl tillpassad och godkänd ridhjälm 
- Väl tillpassad säkerhetsväst ska användas av barn och ungdomar upp till och med 18 år vid 

hoppning och uteritt. Samtliga ryttare rekommenderas att alltid rida med säkerhetsväst.  
- Uppsatt hår.  
- Handskar är en rekommendation  
- Långärmad tröja rekommenderas, men minst kortärmad tröja måste användas 
- Reflexväst ska bäras vid uteritt 
- Halsduk är inte tillåtet 
- Luva på tröja eller jacka är inte tillåtet vid uteritt 
- Sporrar får endast användas efter godkännande av ridlärare/tränare vid lektionsridning eller 

träning.  
 
Voltigörer 

- Träningskläder 
- Gymnastikskor 
- Godkänd och väl tillpassad hjälm 
- Uppsatt hår 

 
Linförare 

- Godkänd och väl tillpassad hjälm  
- Stallskor/ridstövlar/jodphurs 
- Handskar  
- Inga sporrar.  

 
Besökare 

- Valfri klädsel, men observera att du behöver anpassad klädsel när du hanterar hästarna.  
 
 


