Paard als NABOR
Huishoudelijk reglement
Rijbaan


De rijbaanregels dienen ten alle tijden in acht genomen te worden.



Betreden van de rijbaan is alleen voorbehouden aan ruiters en personeel / vrijwilligers van
Paard als NABOR en geschiedt geheel voor eigen risico.



Bij het rijden en van en naar de rijbaan begeleiden van een manegepaard / -pony dient een
goedgekeurde en gesloten veiligheidshelm gedragen te worden alsmede een bodyprotector.
Ruiters met een eigen paard zijn tevens verplicht tot het dragen van een goedgekeurde helm
en een bodyprotector tijdens het rijden.



Ruiters onder de 18 jaar zijn verplicht een goedgekeurde helm en bodyprotector te dragen
als zij met hun paard grondwerk doen. Ruiters ouder van 18 jaar en ouder wordt ten
strengste aangeraden hetzelfde te doen.



Alvorens de rijbaan te betreden dient men zich ervan te vergewissen rijdende ruiters niet te
hinderen en te waarschuwen alvorens de deur te openen door “deur vrij” te roepen.



Alcohol gebruik voor en tijdens het rijden is niet toegestaan. Dit geldt tevens voor het gebruik
van de mobiele telefoon tijdens het rijden. Ook het kauwen van kauwgom of ander
snoepgoed tijdens het rijden is verboden.



Bij het rijden met zadel zijn rijlaarzen of hoge schoenen (weinig profiel) met chaps verplicht.



Bij het rijden dienen grote uitstekende sieraden en losse kledingstukken te worden
uitgedaan.



Springen in de rijbaan tijdens vrij-rijden mag alleen wanneer toestemming is gevraagd aan de
leiding van de manege en aan evt. andere aanwezige ruiters.



Zorgvuldig opruimen van alle gebruikte materialen is verplicht.



Op en afstijgen geschiedt in principe op de AC-lijn. Voor het opstappen met een opstapblok
mag gebruik gemaakt worden van een opstapkrukje langs de kant of het opstapperron.



Uitstappen of halthouden mag niet op de hoefslag indien ander ruiters in de baan aan het
rijden zijn.




Bij passeren heeft de combinatie die op de linker hand rijdt voorrang.
Degene die een snellere gang of een zijgang rijdt heeft voorrang.



Wanneer iemand van zijn paard / pony valt gaan alle aanwezige ruiters stilstaan.



Wanneer iemand bij een val in de stijgbeugel blijft hangen : waarschuw direct de EHBO /
bedrijf-hulpverlener!



Het is derden niet toegestaan zich in de rijbaan te begeven om de les te aanschouwen



Het is derden verboden in of aan de kant van de rijbaan les te geven, tenzij er daarvoor een
rijbaan is afgehuurd.

