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Sikkerhet ved ridning og omgang med hester 
  

 

Disse punktene er for å påminne deg om beste 
praksis ved ridning og omgang med hester. Dette er 
til nytte for alle, inkludert de som har ridd i mange 
år. 

ENKLE RETNINGSLINJER FOR 
SIKKERHET VED OMGANG 

MED HESTER 
Hester kan være uforutsigbare og ulykker kan skje. 
Uansett, hvis forhåndsregler og vanlig fornuft blir fulgt 
kan alvorlige uhell unngås. 

1. Nærm deg alltid hesten fra siden og snakk til den 
for at den skal vite at du er der. (Hester har 2 
”blindsoner” – rett foran og bak den).  

2. Ikke lag støy og ikke gjør brå bevegelser rundt 
hestene. 

3. Når du skal gå bak hesten må du holde god 
avstand. 

4. Når du jobber rundt hesten (dvs børster eller saler 
av og på) må du stå nærme hesten. Hvis hesten ved 
en uønsket hendelse sparker vil du unngå å bli 
sparket med full kraft. 

5. Aldri bind leietau eller tøylene rundt hånden din. 

6. Når du skal leie hesten din inn i en stall skal du 
alltid ha snudd hesten din mot døren før du tar av 
hodelaget. 

7. Når du skal slippe en hest ut på marken eller i en 
innhegning må du alltid snu hestens hode mot 
gjerdet før du tar av hodelaget. Hvis det er mer enn 
1 hest som skal slippes ut, må du gi god plass 
mellom hver hest og forsikre deg om at alle fjerner 
hodelaget samtidig. 

8. Spør om hjelp hvis du ikke er tilfreds med å jobbe 
rundt hesten din (for eksempel ta opp foten for å 
rense hovene) eller er usikker på hva som ble sagt 
at skulle gjøres (for eks på og avsaling). 

9. Bruk alltid fornuftig fottøy når du omgås hester. 

10. Husk at smykker, spesielt øredobber, ringer og 
halssmykker, kan henge seg fast og forårsake 
skade på deg. 

11. Forsikre deg alltid om at klær er knappet igjen  
eller har lukket glidelås og ikke kan flagre rundt og 
skremme hesten. 

SIKKERHET OG VANLIG SKIKK 
OG BRUK VED RIDNING 

Sikkerhet ved ridning og vanlig skikk og bruk er en 
kombinasjon av fornuft, god oppførsel og respekt for 
hestene og ryttere rundt deg. 

1. Vi anbefaler at du bruker hjelm som møter 
sikkerhets kravene. Selv om din guide ikke 
bruker hjelm, bør ikke dette påvirke din 
beslutning. Det er ditt hode! På noen turer er bruk 
av hjelm påbudt. 

2. Når du rir er du mer enn en passasjer. Vær 
oppmerksom på din hest, hva du gjør og hvor du 
rir hele tiden. 

3. Lytt og følg alltid guidens instrukser og adlyd 
disse. De er for din og de andres sikkerhet. 

4. Aldri ri forbi guiden, hvis ikke han eller hun sier 
du kan gjøre det. Ri i tempoet som guiden 
bestemmer. 

5. Start aldri å ri før alle rytterne er oppå hesten og er 
klare for å ri. 

6. Når du rir i en gruppe må du være oppmerksom på 
de andre rytterne. Ikke tillatt hesten din å gå for 
nærme hesten foran, så du risikerer å bli sparket.  

7. Ikke ri forbi eller foran en annen hest uten 
forvarsel, spesielt ikke når galopperer eller hopper.   

8. Vær oppmerksom – og som vanlig høflighet til 
medryttere – gi beskjed hvis du oppdager en fare 
(for eksempel hull i bakken eller lave greiner). 
Send beskjeder fra guiden eller medryttere videre 
bakover i rekken. Det er vanskelig å høre mere enn 
et par ryttere bak den som snakker.  

9. En annens rytters bein eller hest er ikke godt å 
bruke hvis hesten din ønsker å klø. Det kan 
resultere i biting og sparking. 

10. Hester kan bli skremt av plutselige bevegelser. 
Ikke kast ting (for eksempel hjelmer, kamera) til 
eller fra en hest. Gå alltid av hesten hvis du skal ta 
på jakke eller genser eller lignende. 

11. Hjelm, hatt og solbriller må sikres godt. 

12. Ri alltid med sko med hæl, som er gode å gå med 
over lengre avstander. 

13. Ridning er en fysisk aktivitet. Jo bedre form du er i 
jo mindre sliten vil du bli og jo mere vil du nyte 
ferien din!

Hvis du har noen kommentarer til noe av det som er beskrevet ovenfor – vennligst gi 
beskjed med en gang. 
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