
Regler  

Generelt  

Vis hensyn og ryd op efter dig, dette burde ved være regel nok, men er du i tvivl, så læs videre :-) Der er 

rygeforbud indendørs (gælder også hallerne). Er du ryger, så lad ikke skodderne ligge og flyde. Har du 

affald, så bedes du tage det med hjem.  

 

Benyttelse af klubbens faciliteter 

Benyttelse af klubbens faciliteter må kun ske, hvis man er medlem af Aabenraa Rideklub. Uden 

medlemskab er det ikke tilladt at benytte klubbens faciliteter, medmindre andet er aftalt med bestyrelsen 

forinden. 

 

Ridehaller 

I ridehallerne samles hestepærerne op så snart hesten har lagt en pære.  

Ridehallen må ikke bruges til luftning af løse heste. Den lille hal må benyttes til løsspring, springning og 

longering på fastlagte tidspunkter – se halplanen.  

Ved longering skal man fordele hovslaget så der ikke dannes cirkler og derved ødelægger bunden.  

Indgangspartiet kan ikke bruges til opbevaring af personlige ting, undtaget er dog de lejede træskabe. Alle, 

der rider på Mønterhøjs område følge DRFs bestemmelser. De, der skridter, holder sig enkeltvis på 

hovslaget, venstre rundt. Ryttere, der passerer hinanden, holder venstre mod venstre.  

Der må IKKE køres møg til mødding gennem hallerne!  

 

Holdundervisning  

Hallerne er som udgangspunkt lukket for friridning i dette tidsrum. Den enkelte underviser kan tillade 

friridning samtidig med undervisningen – dog max. op til 8 ryttere i hallen samtidig. Spørg først 

underviseren om det er ok. 

 

Enetime  

Friridning er muligt – under hensyn. Der tages hensyn til ryttere, som rider undervisning.  

 

Springning  

Springning må kun forekomme i den store hal mandag hos Sønke og om onsdagen hos Torben, samt om 

lørdagen fra kl. 10-15 (Tilmelding via Facebookgruppen) Man rydder altid op efter sig selv.  

 



Longering  

Udendørs longering må kun foregå på den dressurbane, som ligger nærmest stalden (ved parkering) 

 

Rytterstue  

Ryd op efter dig. Køkkenet kan bruges efter aftale og efterlades rent med servicet vasket op. Husk at 

sortere affaldet korrekt. Køkkenet må IKKE bruges til blanding af hestefoder, pudsning af sadeltøj o.lign. - 

det kan du gøre i dit eget køkken! Levende lys kun ved festlige lejligheder af sikkerhedsmæssige hensyn. 

Blade tilhørende klubben kan ikke lånes med hjem.  

 

Parkering ved Mønterhøj  

Langtidsparkering skal ske på den store parkeringsplads op mod skoven ved indkørslen til ridecenteret. 

Trailerparkering kun i rækken op mod skoven (ikke mod hallen). Parkering i gården er tilladt. Parkering 

andre steder er ikke tilladt – Kun af- og pålæsning er tilladt.  


