Anläggningsregler - Stall BSG
För att få rida på vår anläggning krävs det att man löst ett anläggningskort, vid enskilda
gånger eller vid träning finns undantag att se på vår hemsida, www.stallbgs.se , eller på vår
Facebook-sida, Stall BGS – här finns även information om när anläggningen är bokad för
träning eller privatridning.










Hjälm skall alltid bäras vid ridning på anläggningen, vi uppskattar även om de
används vid hantering av häst som longering, tömkörning och löshoppning.
All hantering och ridning av häst sker på egen risk – var noga med att se över vad din
egna och hästens försäkring täcker.
Knacka alltid innan du går in i ridhuset om du märker att något annat ekipage rider
där. Vi visar alltid hänsyn för varandra och håller en god ton.
Longering och tömkörning är bara tillåtet om du vistas ensam i ridhus/paddocken –
detta av säkerhetsskäl.
Löshoppning eller lösa hästar är inte tillåtet i ridhuset. Löshoppningsdagar kommer
att anordnas vid olika enskilda tillfällen – mer information om detta kommer att
finnas på hemsidan/Facebook.
Du måste ta upp de högar som din häst lämnar på anläggningen, vid ridning och på
gårdsplanen, gäller även hö och skräp. Grep och skottkärra finns i ridhuset och
gödselstaden ligger mellan ridhuset och paddocken. Det finns även en soptunna inne
i ridhuset för eventuellt skräp.
Vid sommartid behöver man inte tända några lampor vid markarbetsridning – om det
anses behövas kan man möjligen vid hoppning tända HÄLFTEN av lamporna.
Vid vintertid behöver endast HÄLFTEN av lamporna tändas vid markarbetsridning –
alla lampor tänds ENDAST VID HOPPNING.

- SUNT FÖRNUTF GÄLLER 



Använd gärna vårt hindermaterial MEN om du ändrar eller flyttar några hinder ber vi
dig att ställa tillbaka dessa.
Vid all ridning gäller högerregeln, skritta gör man innanför spåret.
Rökförbud råder på hela anläggningen.

MISSBRUKAS DETTA KOMMER DU ATT NEKAS TILLTRÄDE TILL
ANLÄGGNINGEN

Vid eventuella funderingar eller andra saker så
kontakta oss gärna på hemsidan eller
facebook om du inte har möjlighet att haffa
någon av oss på gården!
Ha en trevlig ridtur! / Stall BGS

