Bakregels
Onderstaande bakregels gelden voor alle leden van Landelijke Rijvereniging en Ponyclub
De Malsnaruiters. Iedereen die gebruik maakt van de rijbak en het terrein, is verplicht
deze regels na te leven en medegebruikers hierop te attenderen.
-

-

-

Gebruik van de rijbak, longeerbak en het (parkeer)terrein is alleen toegestaan voor
de leden van Landelijke Rijvereniging en Ponyclub De Malsnaruiters.
Betreden van het terrein en het gebruik van de rijbak cq. terrein is voor eigen risico.
Ruiters zijn tijdens het rijden in de rijbak en op het terrein verplicht om een
veiligheidscap en rijlaarzen cq. rijschoenen met chaps te dragen.
Rijden in de rijbak, buiten de lessen om, en op het terrein is alleen toegestaan voor
rijdende leden.
Springen in de rijbak, buiten de lessen om, en op het terrein is alleen toegestaan
wanneer er naast de ruiter(s) ook iemand anders cq. begeleiding aanwezig is.
Ruim het (hindernis)materiaal na gebruik weer netjes op.
Mennen in de rijbak en op het terrein is toegestaan mits de menwagen voorzien is
van luchtbanden.
Loslaten en longeren is niet toegestaan in de rijbak, maak hiervoor gebruik van de
longeerton.
Zitten of staan op de bakrand is niet toegestaan.
Schade aan de rijbak dient te worden gemeld aan het bestuur, indien van toepassing
zullen de kosten op de veroorzaker verhaald worden.
Vraag altijd of je de rijbak binnen mag komen en geef aan wanneer je de rijbak weer
gaat verlaten.
Op- en afstijgen doe je op de middenlijn of op de parkeerplaats, dus niet stilstaan op
de hoefslag.
Ruiters op de linkerhand hebben voorrang en moeten elkaar bij het passeren in
tegengestelde richting de linkerhand kunnen geven.
Een snellere gang in dezelfde richting heeft altijd voorrang.
Voor het behoud van de bak zijn uitsluitend de “normale” gangen toegestaan, dus
geen (langdurige) rengalop.
Uitstappen doe je op de tweede hoefslag.
Zorg ervoor dat je andere ruiters niet hindert en wees beleefd tegen elkaar.
Voor het behoud van de bak is het van belang dat mest na (indien mogelijk, tijdens)
het rijden cq. lessen uit de bak wordt verwijderd. Laat de rijbak en het terrein
schoon achter, mest en afval kunnen in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd
worden.
Het poortje nooit openen als een ruiter van het paard is gevallen en het paard los is.

Bovenstaande bakregels zijn definitief vastgesteld in overleg met de leden tijdens de
ledenvergadering op 7 november 2008. Gewijzigd op 17 april 2015.

