
ORDENSREGLEMENT GÆLDENDE GENERELT PÅ RIDECENTERET: 
Ophold på Elleslettegårds område sker på eget ansvar. 

Godbidder tåles ikke af alle heste, derfor kun fodring af heste, når det er aftalt med ejer. 

Løb, råben og leg i og udenfor stalde og ridehus er forbudt, det er hestenes område! 

Porten foran ridehuset må ikke passeres, da hestene i ridehuset bliver forskrækkede. 

Døren i den store privatstald ud imod ridebanen må ikke bruges, men skal stå åben i åbningstiden, så 

luften i stalden er frisk. 

Ting, der går i stykker, lægges til side og besked gives på whiteboardtavlen overfor kontoret.  

Glas og flasker må ikke medbringes i stalde og ridehus. 

Barne- og klapvogne samt andet kørende – undtagen kørestole – må ikke medtages i staldene. 

Hunde skal føres i snor på området og må kun undtagelsesvis medbringes i ridehuset.  

Efterladenskaber samles op. 

Rampe og staldgange må ikke befærdes til hest. 

Staldgange og sadelrum må ikke anvendes til opbevaring af dækkener, striglekasser m.v. 

Staldgange, solarium og vandspiltov forlades først når de er rengjorte og opfej lagt i de opsatte kasser.  

Strigler bankes af i gulvet, ikke på væggene. 

En opbunden hest må aldrig efterlades uden opsyn. 

Ridehjelm er obligatorisk for alle under enhver form for ridning. 

Ridevest skal benyttes ved springning benyttes af alle under 18 år – men det anbefales alle! 

VEDBÆK RIDEKLUB: enhver som rider på Elleslettegård Ridecenter skal være medlem af klubben. 

Alle privatheste/ponyer med opstaldningskontrakt på Elleslettegård skal betale for ridehuskort. 

 

I RIDEHUS OG PÅ BANER 

HESTEPÆRER skal altid fjernes fra ridehus og dressurbane og lægges i opsatte spande/container aht. 

bundens holdbarhed. 

Op- og afsidning foregår i midten af cirkelvolte eller fra rampe. 

Skridt foregår altid enkeltvis på hovslaget. 

5 ryttere i ridehuset, så kan klokke efter ønske sættes til, så alle rider samme vej og skifter samtidig, 

ellers er volten fri. Når der er privatundervisning, rider alle samme volte som den, der får undervisning. 

Privatryttere må ikke ride samtidig med handicaphold og Elleslettegårds lukkede hold (se skema). På 

almindelige hold kan man ride med, hvis det aftales på forhånd med underviser. 

Longering er tilladt i den ene ende af bane ridehus/bane, men kun hvis tilstedeværende rytter(e) giver 

tilladelse – dog aldrig når der er hold eller privatundervisning. Der er fortrinsret til longering den sidste 

åbningstime mandag, onsdag og søndag. Jordtræning er ikke tilladt, hvor der er ryttere. 

Løse heste er tilladt i tomt ridehus. Bunden skal jævnes, hvis hesten har rullet sig/skrabet, så bunden 

er ujævn. Ryttere har altid fortrinsret frem for løse heste. 

 

SIKKERHEDSREGLER for omgang med heste er af VEK udarbejdet på opfordring af Dansk Rideforbund 

– se separat opslag. Disse skal overholdes af alle, da vi ellers risikerer eksklusion af Rideforbundet. 
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