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Välkommen!
Följande regler gäller för att rida på Equality Lines anläggning:
1. Medlemskap i Equality Riders 2022 Medlemsavgiften är 350 kr.
Avgiften betalas in på Nordeas plusgiro nr: 543 996-3
Ange namn,personnummer och mejladress vid inbetalning.
Efter du betalt medlemsavgiften ska du också maila nedanstående uppgifter till klubbens mailadress equalityriders@gmail.com:
• Namn
• Adress
• Personnummer
• Mailadress
De medlemmar som är ridande på anläggningen och skall göra 5 dagar anger även ett M vid inbetalningen. Alla medlemmar som rider på
anläggningen får rida under året mot att dom jobbar 5 dagar under Wermland Equestrian Games - vecka 22 och 23/2022. Vi påpekar vitsen att
jobba vardagar när tävlingarna pågår vecka 23. Kan man inte det så kan man välja att rida någon annanstans.
Vill du bli ny medlem och rida på anläggningen mot de 5 funktionärsdagarna? Kontakta först Thomas Wilhelmsson 0705335172 eller mejla
thomas.wilhelmsson@equalityline.se
2. Ryttare som rider lektion för tränare Maria Grane, Lotta Björe och Anna Emanuelsson och som inte är medlemmar betalar
manègeavgift à 100 sek/häst/gång.
3. Visa alltid hänsyn till övriga ryttare
4. Allmänna ridregler:
• Vid ridning i båda varven håller man till höger vid möte
• Ryttare på fyrkantsspåret har företräde.
• All skritt ska ske minst tre meter innanför spåret.
• Ingen ridning i bredd.
• Vid all hoppning ska ryttare under 18 år bära säkerhetsväst.
• Stäng av ljudet på telefonen och använd den inte till häst, det gäller även med hörlurar.
• Inga hästar får ledas i manegen om inte de skall ridas
• Medhälpare hänvisas till läktaren – undantag vid hoppning
5. Mocka i Ridhuset och på:
• Hästviksbanan
• Masterbanan
• Parkbanan
• Longerbolten
• Parkeringen
Om det ligger hästgödsel på banan, var vänlig och ta upp innan du rider eller gå inte in. Den som lämnar banorna med hästgödsel kommer at
bli portförbjuden i ett år då gödseln förstör underlaget.
6. Longering sker i longeringsvolten vid masterbanan.
7. Hinder återställs och inga bommar lämnas på marken. Använd skruttbommar som markbommar
8. Fri hoppning i ridhuset: onsdag hela dagen, lördag från och med kl.13.00 till och med söndag kl.13.00.
Den som plockar fram hinder ansvarar för att plocka undan det igen
9. Ridhuset ska låsas av den som går ut sist från kl.19.00.
Alla medlemmar kan hämta sin egen ridhusnyckel på Thomas kontor mellan 08.00 och 17.00 på vardagar.
10. Vid träning för instruktör skall banan bokas. Se bokningar på http://www.equalityline.se/equality-line-arena/schema/. Ring Sophie Wilhelmsson
054-52 20 13. Externa tränare ska godkännas av EQ innan de får komma och ha lektioner hos oss.
Bokning av hel bana längre än 1 timme skall ske 48 timmar innan ridtillfället.

