
 
 
 

Anläggningsregler för medlemmar i 
Dagstorpsortens Ryttarförening 

 
Reglerna har tillkommit för att skapa förutsättningar för: 

- maximal säkerhet för både ryttare och häst. 

- att ryttarna/medlemmarna upplever en trygghet på anläggningen. 

- att medlemmarna har tillgång till anläggningen på lika villkor. 

 

Allmänna regler 

• För att få nyttja anläggningen vid Dagstorpsortens Ryttarförening krävs 
erlagd avgift. Lista över erlagda anläggningskort finns här bredvid. 
Information om medlemsavgifter och priser finns på http://dagstorp.nu 
 

• Som medlem/ryttare vid anläggningen visar samtliga ett gott 
horsemanship såväl som sportmanship, dvs. vi behandlar hästar och 
människor på ett respektfullt sätt. Upplever ni att denna regel inte 
efterföljs, kontakta styrelsen. 
 

• Som medlem/ryttare följer du ridhusschemat. Hoppning är enbart tillåten 
de dagar som finns utsatta. Efter varje avslutad hoppning ska samtliga 
hinder plockas undan.  
 

• Det är viktigt att alla mockar efter sina hästar, såväl på parkering som i 
ridhus, detta för allas trevnad och för underlagens hållbarhet.  
 

• När Du rider på terrängbanan, se till att övriga ryttare som är på väg till 
och från anläggningen har tillgång till en fri och säker passage.  
 

• Hundar ska hållas kopplade och får ej befinna sig på banorna.  
 

• Hästar får inte släppas lösa i ridhusen utom vid löshoppning. 



 

Regler för ridning på anläggningen (ridhus, utebanor, 
terrängbana) 

• Vid all ridning används godkänd ridhjälm. 
 
• Säkerhetsväst är obligatorisk vid ridning på terrängbanan. 

 
• För allas säkerhet är det förbjudet att använda hörlurar med musik vid 

ridning då detta utgör en stor säkerhetsrisk för dig själv och övriga ryttare. 
 

• Meddela innan du öppnar och stänger ridhusporten. 
 

• Portarna öppnas och stängs från marken dvs. inte från hästryggen. 
 

• Porten ska hållas stängd vid ridning av säkerhetsskäl. 
 

• På- och avklädning sker intill sargen på kortsidan. 
 

• Håll till höger. 
 

• Skrittande och stillastående ekipage håller sig innanför spåret. 
 

• Rid ej i bredd! 
 

• Röd rosett i svansen på hästar som kan sparka. 
 

• Vid fler än 5 ekipage i ridhuset är ledning av häst ej tillåten.  
 

• Vid longering/tömkörning, fråga övriga ryttare om detta är ok innan du 
börjar. Tänk på att dessa ska kunna rida fritt på spåret.  
 

• Ekipage som deltar i föreningsledd träning, ska hålla sig till aktuellt 
ridhus. Detta för att övriga ekipage ska ha tillgång till allmän ridning.  
 

• Åskådare/medhjälpare ska i möjligaste mån befinna sig på läktarna i 
ridhusen, alltså inte nere i manegerna.  

Genom detta skapar vi tillsammans goda förutsättningar för en säker, trygg och 
trevlig upplevelse tillsammans med andra medlemmar och hästar! 

Dagstorpsortens Ryttarförening 


