
CHECKLISTE FØR/EFTER RIDNING

PS. Hvis du overtager en pony/hest fra en anden rytter, så spørg bl.a. om der var dækken på, hvor den stod og lignende, så du kan aflevere den korrekt.

01. kom i god tid
02. se listen i rytterstuen med tildelingen af ponyer/heste på rideholdet
03. find din pony/hest og tag evt. dækken af - hænges uden for boksen
04. hele pony/hest strigles først med en stiv børste, bagefter med en blød børste - se efter evt. sår og hævelser
05. hale, pandelok og man redes - hold din hånd på halskammen så du ikke river i hårene
06. rens hovene helt rene
07. hent sadel og hovedtøj i sadelrum (husk nummeret) - læg ikke sadlen fra dig
08. læg sadel på og spænd gjorden let (ikke stramt) - efterhånden efterspændes eet hul ad gangen
09. løft schabrak og sadelunderlag opad foran sadlen, så det ikke strammer/klemmer på manken (se ill. A)
10. tag grimen af og hæng den fast på boksdørens håndtag
11. læg hovedtøjet på - spænd kun så meget, at en hånd kan komme under remmene - løft pandelokken fri
12. indstil længden på stigbøjlerne - ca. rytterens armslængde - træk bøjlerne op
13. sæt evt. gamacher på
14. læg dine egne ting ind i boksen
15. træk ponyen/hesten til ridestedet - hold kun i tøjlen nærmest dig selv
16. efterspænd gjorden (stramt) - træk stigbøjlerne ned - sid op - tilpas evt. længden på stigbøjlerne

17. sid af - træk stigbøjlerne op - løs gjorden et par huller
18. træk ponyen/hesten til dens egen boks - hold kun i tøjlen nærmest dig selv
19. tag dine egne ting ud af boksen
20. tag sadlen af og hæng den dér, hvor du tog den (det rigtige nummer)
21. tag hovedtøjet af og skyl biddet i vandkoppen - hæng hovedtøjet dér, hvor du tog det (det rigtige nummer)
22. tag evt. gamacher af og hæng dem dér, hvor du tog dem
23. rens hovene og skyl evt. mudder af benene
24. vask evt. sved af (især i sadellejet) - gnub evt. med en stor håndfuld halm
25. strigl pelsen grundigt og red pandelok, man og hale
26. sæt grimen på
27. læg dækken på, hvis ponyen/hesten havde det på, da du kom
28. luk boksdøren rigtigt
29. fej uden for boksen
30. tag alle dine ting med dig

løft opad

A

hov

stigbøjle

sadelgjord

tøjle

bid

pandelok

sadelunderlag

halesadel

mankehalskam
man

schabrak

sadelunderlag

schabrak

hovedtøj


