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Regler for springning på SRC  

 

 For at ridebanespringning kan foregå sikkert, skal det primært ske under vejledning af en 
underviser.  

 Der tilbydes undervisning i ridebanespringning tirsdag og torsdag, samt ved weekendkurser.  
 Forældre kan varetage tilsynet med børn/unge under 18 år, der springer på privat hest.  

Indendørs 

 Lørdag fra kl. 16.00 – 19.00 samt efter springundervisning tirsdag og torsdag tilbydes der 
mulighed for springning i det store ridehus uden underviser. Der kan bookes 30 
min/ekvipage. Tider afsat til springning skal være sammenhængende.  

 Bookning af tid til springning foregår på Facebook i gruppen Rideklubben Hundested. 
Bookning skal ske senest dagen før (henh. mandag, onsdag og fredag kl. 20.00) for at være 
gyldig. Hvis der ikke er booket tider til springning dagen inden kl. 20.00, overgår hal-tiden 
til andre ryttere og der kan således ikke springes i de nævnte tidsrum.  

 Husk at springmateriel ryddes væk efter endt springning – både tirsdage, torsdage og 
lørdage! Det betyder, at hvis f.eks. rideklubben har sat springbane op og der er privatryttere, 
der springer efter springundervisningen, at privatrytterne er ansvarlige for at rydde alt 
springmateriel væk fra banen.  

 Der kan opstilles få spring i ridehus, hvis der ikke er andre ekvipager til stede på samme tid i 
alle ugens dage.  

 Hvis en anden ekvipage ankommer i samme ridehus, skal opstillede spring fjernes. 
 På hverdagsformiddage kan der stilles springbane op i ridehus, hvis der er plads til at andre 

ryttere kan ride i det andet ridehus. 

Udendørs 

 Man kan altid opstille spring på den udendørs ridebane undtaget dog, hvis der i forvejen er 
undervisning mm.  

 Der kan opstilles springbane på halvdelen af den udendørs ridebane, så den står fremme hele 
lørdage. Ekvipager, der springer, er ansvarlige for både opbygning og oprydning af banen.  

 Banen er så stor at der kan opstilles spring i den ene halvdel og rides dressur på den anden 
halvdel.  

  


