
Regler for brug af faciliteter - Møllebakkens Rideklubs  
 
 

Regler, som altid skal overholdes ved ophold på klubbens faciliteter: 
 

- Alt transport på rideklubbens område skal foregå i langsomt område. 
- Det er forbudt at parkere foran ridehusdøren.  
- Heste efterladenskaber fjernes på både ridecentrets område såvel som på p-pladsen. 
- Longering foregår så vidt muligt i det bagerste ridehus. Er ridehuset optaget, er det 

tilladt at longere i det forreste ridehus - men IKKE i nærheden af spejlet. 
- Springmateriale skal ryddes på plads efter brug. Udendørs skal alle bomme lægges op. 

så de IKKE ligger på jorden.  
- Løsspring er kun tilladt ved opslag herom og kun i det bagerste ridehus, men ikke op 

ad mellemgangen. 
- Der rides venstre mod venstre. 
- Voldene må ikke betrædes af hestene. 
- Det er ikke tilladt at medbringe egen underviser.  
- Ingen løber eller råber i nærheden af hesten. 
- Der må ikke rides med tyggegummi eller anden mad i munden. 
- Der må ikke leges på evt. fritstående traktor og maskiner. 
- Der må ikke leges på halm- og hø baller. 
- Der må ikke leges, løbes eller råbes på folde med heste. 
- Rygning er forbudt på indendørs områder. 
- Hunde skal føres i snor og efterladenskaber skal samles op.  
- Brug de opstillede skraldespande. 
- Ryd op i rytterstuen efter dig selv.  
- Sluk lyset, når du er den sidste, der forlader stedet - ridehal, rytterstue, stald mm.  
- Behandl de andre på ridecenteret med omtanke og respekt.  
- Ryttere skal have centerkort eller dagskort for at benytte faciliteterne 
- Alle ryttere skal bære sikkerhedsgodkendt ridehjelm. 
- Alle skal bære sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af 

hesten. 
- Kend klubbens sikkerhedsregler. 
- Kend klubbens forholdsregler ved brand. 
- Kend klubbens opslag med de vigtigste telefonnumre. 

 
Vigtige telefonnumre 

- 21 71 04 25 Niels Jensen 
- 1-1-2 ved akut brug for hjælp 
- 70 15 07 08 Akutmodtagelsen Sjælland 

 



 
 
 
 
 

 


