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Status for ridebanene: 
Sted: Tromsø Ryttersportsklubb 

Banestørrelse:  Ridehus 20*60, 20*40 og utebane 40*60 

Type ridebunn: Sand med fiber/filt i begge ridehus. Sand ute 

 

 

Lille ridehus: 

Den nye sanden med fiber/filt er av en god kvalitet med mye binding. Det trengs ikke å 

gjøres noe med den, på mange år. 

Utfordringen er at den er for tørr og at det er mengdeforskjeller i topplaget. 

 

Sanden som er for tørr. 

Argumentet mot vanning er at hallen er uisolert, men fra april/mai til og med september vil 

ikke frost være en fare. Ved å ha vanningsanlegg i hallen vil man i den perioden kunne ha en 

topp bane.  

Når kulda nærmer seg vil salting av banen være løsningen, noe som for så vidt gjøres i dag. 

Ved å ha litt fukt i banen på saltetidspunktet, vil saltet trekke til seg fukten, løse seg opp og 

binde sanden på en god måte. Når banen er saltet må man ikke vanne mer.  

MAO bør man vurdere å søke midler til montering av vanningsanlegg også i lille ridehall. 
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Mengdeforskjeller 

Banens topplag er ujevnt, noe som skyldes at det er store dybdeforskjeller i topplaget.   

Ujevnheten skyldes primært sloddingen og noe ridningen, da banen er så tørr at hester og 

mennesker kan bidra til masseflytting.  

Derimot er det ikke slodden som brukes bak den lille traktoren, men bruken av den som er 

skylden. Sannsynligvis kjøres det for fort og i ujevnt tempo. I tillegg kjøres det kun volter en 

vei da kantskjæret går nedi om man snur kjørevei.  

Løsningen ligger for det første i at kantskjæret må rettes opp fysisk. 

  

Banen må så avrettes, slik at det blir like mye masser over det hele.  

 

Man må så kjøre i så sakte tempo at man kan klarer svingene uten at man må bremse ned og 

gasse på. Man må også kjøre høyrevolter en gang, så venstre volter. På den måten flytter 

man evt masser bare frem og tilbake. 

Det er også viktig at man ikke stiller tindene for langt ned. De skal kun «pirke» i overflaten. 
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Store ridehus: 

Den nye sanden med fiber/filt fra Walber, er av en god kvalitet så det trengs ikke å gjøres 

noe med den, på mange år. 

Utfordringen er at det er store mengdeforskjeller i topplaget. 

 

Mengdeforskjeller 

Banens topplag er ujevnt, noe som skyldes at det er store dybdeforskjeller i topplaget.   

Ujevnheten skyldes primært sloddingen som har forårsaket masseforflytning. 

Derimot er det ikke slodden som brukes bak den lille traktoren, men bruken av den. 

Sannsynligvis kjøres det for fort og i ujevnt tempo. I tillegg kjøres det kun volter en vei da 

kantskjæret går nedi om man snur kjørevei.  

Løsningen ligger for det første i at kantskjæret må rettes opp fysisk. 

Banen må så avrettes, slik at det blir like mye masser over det hele.  

Man må så kjøre i så sakte tempo at man kan klarer svingene uten at man må bremse ned og 

gasse på. Man må også kjøre høyrevolter en gang, så venstre volter. På den måten flytter 

man evt masser bare frem og tilbake. 

Det er også viktig at man ikke stiller tindene for langt ned. De skal kun «pirke» i overflaten. 
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Ridebanen ute: 

Sanden i utebanen har god binding og kan i første omgang ses på som veldig god.  

Utfordringen ligger i at banen er for hard.  

I første omgang ser det ut om det skyldes at den kun sloddes/harves på en slik måte at 

banen i praksis blir pakket. I tillegg vil bruken i seg selv som også pakke banen. Erfaringen er 

at banen er best når det har regnet mye. 

 

Jevnhet 

Banen er ganske jevn i overflaten noe som skyldes at slodden som brukes vanskelig flytter 

masser, og at banen er så stor at det er lettere å holde ett jevnt tempo når man kjører over 

bane. Man flytter da masser minimalt.  

 

Hardheten 

Det at banen er hard skyldes feil type redskap.  

En slik bane med sand trenger tinder som kan grave seg ned i massen og løse den opp. 

Jordbruksharven som står inntil utebanen er av en type som kan klare å løse opp i massene. 
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Viktig at man bytter på bruken av redskapene, samt bytter på dybden tindene graver på 

harven. På den måten vil man unngå ett hardt og glatt lag, med løst på toppen. Man å mao 

harve/slodde etter behov. Er den blitt veldig hard så må man grave dypere enn om den er 

løsere og man kan brukes slodden.  

 

Best med vann 

All sand trenger vann for å få binding. Ute er det derimot også slik at en hard bane blir løsere 

og får mer liv ved mye vann.  

Fastmonterte sektorspredere på vantet som kobles opp mot pumpe mot havet kan være en 

god løsning for sammen med riktig harving få en god bane gjennom sommerhalvåret. 

MAO bør man vurdere å søke midler til montering av vanningsanlegg. 

 

Hva om utebanen fortsatt er hard etter tiltak? 

Om man harver og vanner og fortsatt har en for hard bane, kan man vurder om man skal 

blande inn vasket sand, for å minske bindingen og dermed pakkingen noe.  

 

 

 

Thor Gunnar Mathisen  

10/10-22 Stallmestern 


