Regler når vi rider i optog i RIH
Når pensionærer og rideskoleelever rider i optog arrangeret af RIH fx ifm. jul og
konfirmationer, skal vi overholde følgende regler for, at sikkerheden er i orden og for, at vi
ikke generer andre på vores vej:
1. Tovholder: Der skal altid være en tovholder, som er ansvarlig for optoget, og at
reglerne er overholdt. Det er som regel formanden for aktivitetsudvalget eller én af
RIHs trænere, og bestyrelsen skal vide, hvem det er, inden vi går. Alle i optoget skal
rette sig efter tovholderen uden diskussion.
2. Deltagere i optoget: I god tid (typisk nogle dage før) aftales: Tovholder, ryttere, deres
heste/ponyer og hjælpere.
3. Hjælpere til ekvipager: Alle ryttere under 18 år og uøvede skal have en hjælper med.
Ved uro i optoget kan det være nødvendigt for alle – også voksne og øvede ryttere – at
hoppe af hesten og trække den.
4. Andre hjælpere: Vi aftaler inden, hvilke hjælpere der stopper trafikken, når vi skal
over veje. Der skal også være en hjælper, der cykler, kører eller går bagerst i optoget
og samler hestepærer op.
5. Ruten: Vi aftaler ruten, inden vi går - både frem og tilbage.
6. Samlet optog: Vi venter på hinanden, dvs. at hver rytter og hjælper holder øje med
ekvipagen efter dem og venter, hvis de sakker bagud.
7. Ryttertøj: Vi rider i hvide stævnebukser og sorte trøjer med RIH-logo, medmindre
andet er aftalt fx pga. vejret. Alle ryttere har hjelme og sikkerhedsveste på. Til jul har
rytteren en rød RIH-vest på.
8. Lys og reflekser: Når det er mørkt, skal heste og ponyer have lygter og refleksbånd
på.
9. Gule veste til hjælperne: Hjælpere skal have gule sikkerhedsveste på.
10. Overhold færdselsreglerne: Vi rider i højre side af vejen (medmindre der er en særlig
ridesti i venstre side); én og én (dog ofte to og to ved anmeldt optog fx gennem
Hundested by, og hvor tovholderen siger det) og uden brug af mobiltelefoner.

