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Hästar som inte är uppstallade på Skrävsta Gård skall kunna uppvisa vaccinationsintyg före 
urlastning/tillträde till anläggning. Självklart har alla som nyttjar anläggningen erlagt anläggningsavgift 
till Botkyrka Ridsällskap.  

 

Vid självständigt arbete i ridhus vid Botkyrka Ridsällskap gäller följande 
trivselregler 
 

• Knacka och invänta svar innan du går in i ridhuset. 

• Av säkerhetsskäl leder du din häst in och ut genom ridhusets dörr. Ridning in/ut kan ske om 
någon medhjälpare finns som öppnar/stänger ridhusets dörrar. 

• Din egen klädsel och utrustning skall i första hand ordnas utanför ridmanegen. 

• Avhängning av din hästs täcke och din egen klädsel sker på krokar eller läggs uppe på 
sargen, ingenting får ligga på marken. 

• Du som ryttare använder alltid godkänd ridhjälm vid ridning. 

• Vid longering och tömkörning ska godkänd ridhjälm användas. 

• Eventuell medföljande skötare till ekipaget lämnar manegen under ritt, medhjälpare under 18 
år rekommenderas att bära hjälm. 

• Hundar skall vara kopplade och får inte vistas lösa på läktaren eller i manegen. 

• Barnvagnar hör inte hemma i manegen eller ryttargången. 

• Sedvanliga ridvägar, säkerhetsavstånd och högerregeln tillämpas vid all ridning. bland annat 
ryttare på volten lämnar företräde för dem på fyrkantspåret. Halt görs i mitten av en volt. 
Ryttare får icke rida i bredd. 

• Framskrittning och avskrittning sker uppsuttet om det är många ekipage närvarande i ridhuset. 
Skritt rids innanför fyrkantspåret. 

• Telefon under ridning är förbjudet, undantag kan förekomma vid eventuella akuta fall. 

• Om man har hörlurar vid ridning måste ett öra höra omgivningen. 

• Hoppning får endast bedrivas på fastlagda tider. Se ”Normalschema för ridhusen” där tider för 
hoppning anslås. Bygg hinder så att det är möjligt att rida på fyrkantsspåret. 

• Tömkörning/longering får ske men ridande har förtur och ska ge godkännande. 

• Om du rider enskilt för instruktör skall instruktören stå i ett hörn eller vid hoppning intill ett 
hinder för att inte hindra andras ridning. 

• Efter avslutat ridpass, meddela när du och din häst tänker lämna ridhuset. 

• Glöm inte att mocka efter din häst! Det spar på våra ridhusbottnar. Grep och tunnor finns i 
båda ridhuset. 

 

För regler när ridhus måste bokas, se särskild information om bokning av ridhusen eller kontakta 
bokningsansvarig vid Ridskolan.  


