Bilaga 3

Ordningsregler på Lundegård
•

Öppettider är mellan kl. 07.00 och 22.00 alla dagar undantaget sena/ tidiga
tävlingsdagar och sena träningar.

•

Tänk på att innergård och trädgård norr och väster om gården är privat
område.

•

Visa hästarna och gårdsägarna respekt genom att vara så tystlåtna som möjligt.

•

Rökning är förbjuden på hela anläggningen.

•

Hästägare åtar sig att följa gällande regler och ansvarar även för att medföljande
personer följer gällande regler. Med medföljande personer menas medryttare,
skötare, släkt och vänner. Ordningsreglerna anslås i stallen.

•

Varje individ skall bidra med trivsel, ett gott uppförande och respekt mot
hästägare, uthyrare och andra som besöker Lundegård eller som träffas på ridturen.
Personliga dispyter löses i första hand av de inblandade.

•

Allemansrätten skall följas. Rid aldrig på annans mark om inte tillstånd givits.
Hästägare skall hålla sig underrättade om vilka uteridningsmöjligheter som gäller.

•

På boxen ska finnas namnskylt, hänga grimma och grimskaft samt anvisning om
täcke.

•

Hästen skall ledas i grimskaft eller träns i stall, ridhus på väg till och från hage,
vid lastning, etc.

•

Hästägaren ska hålla ordning och rent i och runt sin box samt i alla gemensamma
utrymmen, mocka efter sig i ridhus, i paddock, på området utanför stallar, ridhus
och på parkeringen. Rasthagen ska mockas en gång per vecka.

•

Sopning av uppställningsplats skall ske direkt efter användandet av platsen och
inte efter ridturen. Hästägaren ansvarar för detta.

•

Utgödsling sker på anvisad plats. Sopa därefter stallgången. Redskap som används
skall rengöras och återställas på sin plats. Upptagningstvång av gödsel är
obligatoriskt på gården, i ridhus, på ridbana, på parkering, mm.

•

Boxen som hyrs skall städas kontinuerligt och hållas fri från spindelväv.
Vattenkopp och krubba skall hållas rena. Hästägaren ansvarar för detta.
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•

Hästägaren ansvarar för skador som hästen orsakat. Normalt slitage bekostas av
Uthyraren.

•

Tänk på människor, djur och miljö! Kasta inte spik, plast el dylikt så att det
hamnar i naturen. Hästskor ska slängas på angiven plats.

•

I stall 3 finns dräktiga ston och/ eller ston med föl. För minimerande av
smittorisk får detta stall enbart besökas av Uthyraren och/ eller ägare av hästar i
detta stall.

•

Stallet är hästens hem där skall inget oväsen (som t.ex. skrik och skällande
hundar) eller spring förekomma.

•

Använd gärna hindermaterial men kom ihåg att ta bort detta efter användande.
Uthyraren kan dock låta hindermaterial stå kvar för t.ex. organiserad träning dagen
efter.

•

Enbart instruktörsledd ridning organiserad av Uthyraren får förekomma i ridhus
och paddock.

•

Ridhuset får användas även när av Uthyraren organiserade instruktörsledda
träningar pågår, förutsatt att hänsyn visas och av instruktören utfärdade
anvisningar efterföljs. I vissa enstaka fall är ridhuset pga lektioner helt stängt för
ridning. Detta anslås i ridhuset.

•

Longering, löshoppning och lösgaloppering får inte ske i ridhuset om så inte
särskilt överenskommits med uthyraren. Använd rundkorallen (longeringsvolten)
utanför ridhuset för longering.

•

För hundar gäller koppeltvång på hela anläggningen. Bajs skall plockas bort.

•

Håll låg fart på infarten till gården, max 20 km/ timme.

•

Hästtrailrar och lastbilar parkeras på hårdgjord yta vid infarten till gården.
Samma yta gäller för bilparkering. Undvik att köra in på baksidan annat än vid
ur- och inlastning av hästar och materiel.

•

Uthyraren kan efter hand komplettera med fler punkter.
Lundegård den 17 januari 2014
Stefan Jönsson

