Stalregels:
Om de veiligheid van onze ruiters zo veel mogelijk te waarborgen, hebben wij algemeen geldende stal- en
rijbaanregels opgesteld, waaraan iedereen die met onze paarden in aanmerking komt zich van bewust dient te zijn
en zich aan dient te houden.

Paarden zijn prooidieren met vlucht- en kuddegedrag. Hier dient rekening mee gehouden te worden.

Bij het in de stal gaan bij het paard, halster omdoen met halstertouw, paard vastzetten op de poetsplaats aan daarvoor
aanwezige ketting of touwen. Indien het paard in de stal wordt gepoetst deur niet geheel open zetten.

Het paard dient gepoetst te worden met de borstels die in de tasjes zitten. Gebruik eerst de rosborstel (niet voor hoofd,
rug en benen) daarnaast de zachte borstel. Na het rijden: paard of pony goed na verzorgen.

Hoeven krabben voordat je de stal verlaat of de poetsplaats (na het rijden of na een buitenrit).

Als de paarden dekens op hebben, eerst afhalen en netjes ophangen, dan poetsen dan harnachement halen en optuigen.
Bij koud weer gaat de deken altijd weer op, voordat je harnachement gaat halen.

Bij het afhalen van dekens: eerst de bilriemen dan de singels onder de buik losmaken, dan de riemen voor de borst en met
de haarrichting de deken van het paard afhalen. Pak de deken bij de schoft en bovenop de billen vast en schuif de deken naar
achteren van het paard af. Leg de deken in het gangpad op de gronden vouw deze 2x de lengte dubbel en hang hem op de
daarvoor bestemde plek.

Deken omdoen in de volgorde van: eerst de riemen voor de borst dichtmaken dan onder de buik en bilriemen. (Zorg dat de
deken ver genoeg naar voren ligt).

Bij het opzadelen mag de singel niet te strak aangesingeld worden, het zadel dient vast te zitten, zodat het niet verschuift,
strak aansingelen om veilig op te stappen wordt in de rijnbaan op de middellijn gedaan.

Volgorde bij het omdoen van het hoofdstel: eerst de teugel over de hals, paard losmaken van de ketting of touwen, halster
afdoen en op de grond neerleggen zonder touw eraan. Hoofdstel aandoen, neus en keelriem dichtmaken.

Moet het paard nog wachten: halster over het hoofdstel en vastzetten met de ketting aan het halster, of de teugels
opdraaien en in de keelriem vastmaken, dit alles om te voorkomen dat het paard op of in de teugel gaat staan.

Bij het verlaten van de stal NOOIT het halster op de grond laten hangen, maar in de voerbak doen of aan de staldeur
hangen! Dit voorkomt dat 6 benen erin kunnen blijven hangen. Na het rijden: harnachement netjes terughangen en bit
schoonmaken.

Bij het verlaten van de stal met het paard in de hand, twee teugels vasthouden, twee vingers tussen de teugels ende
teugels niet te kort vast houden, Neem een ruime bocht de stal uit en loop zelf als eerste door de deur. Deur altijd helemaal
openschuiven.

Gsm’s DIENEN IN DE BINNENMANEGE UITGESCHAKELD TE ZIJN. HET IS VERBODEN TE PAARD GEBRUIK TE MAKEN MOBIELE
TELEFOONS.
Alle aanwijzingen van het personeel dienen in acht genomen te worden.

