DA N S K ISLAN DSH ESTEFOREN I NG

Parole til god ridetur
Når man rider mange ud på tur, bør der vælges
en turleder, som lader turen starte med en
parole: en ”opskrift” på en god og sikker tur.

Husk, at et roligt ridt giver de største naturoplevelser! Se dig tilbage og efterlad så få spor
som muligt.

Parole

God rideskik

En parole kan indeholde følgende:
• PRÆSENTATION og velkomst
• INFORMATION om ruten, pauser,
antal deltagere, særlige forhold
fx uøvede ryttere, unge heste,
hingste, osv.
FTALE SIGNALER til at give beskeder
• AF
undervejs. fx stop, skridt, tölt/trav,
galop, enkeltkolonne i højre side
af vejen, pas på! (glasskår eller...)
• KOMMANDOER og beskeder gives videre
gennem rækken, så alle får beskeden
• TURLEDEREN rider forrest og bestemmer
tempo, gangart og hvor der skal rides
i én eller to række
• INGEN OVERHALER turlederen
• Aftal, hvem der er BAGRYTTER. Bagrytteren
holder øje med at alle kommer med og at
tempoet passer
• OVERHALE - spørg altid først rytteren
foran om det er i orden
• PÅ GRUSVEJE rides i midterrabatten
eller i vejkanten
• PÅ STIER med anden færdsel rides altid
helt ude i rabatten
• PÅ ASFALTVEJE rides altid i højre side
af vejen
• BEFÆRDEDE VEJE krydses af alle ryttere
på én gang på turlederens kommando
• VIS HENSYN til andre trafikanter.
Passér altid i skridt.

Tilpas ridning efter vejens beskaffenhed.
Grusveje og andre ubefæstede veje og stier
er sårbare, især i våde perioder.
UNDGÅ AT RIDE på de områder af vejen,
hvor cyklerne kører. Rid helt ude i vejsiden eller
eventuelt på midterrabatten.
HUSK ALTID, at der kommer andre brugere
efter dig.
VIS HENSYN, så er der plads til at alle kan
få gode naturoplevelser.
GOD TONE at hilse pænt. Kommer man ridende
bagfra, bør man bede om lov til at passere.
SÆT FARTEN NED. Når man møder fodgængere,
cyklister eller andre ryttere, skal man i god tid
sætte farten ned og passere i skridt med så
stor afstand, som forholdene tillader.
VÆR OPMÆRKSOM når du passerer folde
med dyr. Skridt forbi, hvis du er usikker på,
hvordan dyrene reagerer.
Vær særlig opmærksom i pattedyrs og fugles
yngletid.
REGLER FOR FÆRDSEL i naturen,
se www.skovognatur.dk

NATURUDVALGET

www.islandshest.dk

