
 

Allmänna regler på SSRF 
Dessa regler är till för att alla medlemmar tillsammans ska kunna 

utföra sina ridaktiviteter på en anläggning som upprätthåller god 

standard och säkerhet. 

 

Tillgång till ridhus och ridbanor 

 Endast SSRF-medlemmar får nyttja anläggningen och som SSRF-medlem 
omfattas du automatiskt av SSRFs försäkring. Interimsmedlemsskap, ett 
tillfälligt dagsmedlemskap där ryttaren tillfälligt är SSRF-medlem, kan lösas 
för enstaka tillfällen och kostar 100kr.  
 

 Anläggningskort eller endagsbiljetter ska lösas för att nyttja ridhus och 
ridbanor, se ”Ridhuspriser”.  
 

 Uthyrning av ridhus och ridbanor hanteras av styrelsen och förfrågan 
skickas till styrelsen minst 21 dagar innan tillfället som avses. Styrelsen 
aviserar eventuella uthyrningar via hemsidan minst 14 dagar innan tillfället.  
 

Träning och materialanvändning 

 Alla SSRFs medlemmar har möjlighet att använda ridhus och ridbanor för 
egna träningar. Egna träningar förläggs inte på fria hopptider på grund av 
säkerhetsskäl. 

 

 Under fria hopptider finns det möjlighet för medlemmar att använda ridhus 
och ridbanor för hoppträning med hindermaterial. Alla ridekipage visar 
hänsyn och tänker på säkerheten i första hand. Varje ekipage aviserar 
tydligt vilket/vilka hinder de avser att hoppa. Allt hindermaterial plockas 
sedan undan efter användning. 
 

 Utanför fria hopptider ska all materialanvändning diskuteras med alla andra 
ridande ekipage, även nyanlända. Är det inte ok med alla i ridmanegen ska 
materialet plockas undan.  

 
Underhåll av ridbanor 

 Alla ryttare på SSRF tar ansvar för att plocka upp gödsel på alla ridbanor, 
skottkärror och grepar finns till hands vid alla ridbanor. 

 

 Om något gått sönder eller utgör en säkerhetsrisk tar alla medlemmar 
ansvar för att genast minimera säkerhetsrisken och sedan meddela 
styrelsen 
 

 Alla ridbanor lämnas helt fria från material, även uppsittningspallar, för att 
nästa ekipage ska få en trevlig start på sitt ridpass 



 

Medlemmarnas åtaganden på SSRF 

 SSRF-medlemmar åtar sig att agera funktionär under SSRFs tävlingar 
minst två heldagar per år. Tävlingar aviseras av tävlingsansvarig och 
anmälan om funktionärstjänst görs till denne. Alternativt kan 
funktionärstjänsten utföras under SSRFs fixardagar under året.  
 

 Alla medlemmar välkomnas att lämna förslag, komma med idéer eller ge 
återkoppling under medlemsmöten eller direkt till styrelsen. Tillsammans 
kan vi förbättra föreningen och där behövs inspel och engagemang från 
alla medlemmar. 

 
På SSRF visar ryttarna hänsyn mot varandra och sätter säkerheten först i alla 

lägen. 

 

Väl mött, 

 

Styrelsen 


