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SÁTTMÁLI
           HESTAFÓLKS

KNAPI ER TIL FYRIRMYNDAR Í UMFERÐINNI MEÐ ÞVÍ AÐ...

1. fara að umferðarlögum og öðrum þeim reglum sem gilda

2. fylgja eigin umferðar- og umgengnisreglum og sýna ábyrgð og tillitsemi

3. vera vakandi fyrir umhverfinu, sýna ábyrgð, kurteisi og tillitssemi

4. virða mikilvægi samvinnu og setja sig í spor annarra vegfarenda

5. virða sérstöðu hjólandi- og gangandi annarsvegar og annarrar umferðar hinsvegar.

KNAPI... 

1. sýnir ávallt varúð óháð forgangi 

2. leitar eftir augnsambandi við stjórnendur annarrar umferðar

3. er meðvitaður um skert sjónsvið stjórnenda bifreiða

4. fer ekki viljandi inn á sérmerkta göngu-, skíða- og hjólastíga                                             
og gætir sérstakrar varúðar á sameiginlegum stígum og vegum 

5. er meðvitaður um mögulega hættu á svæði sem hann sér ekki yfir 

6. kynnir sér öruggustu leiðina miðað við aðstæður 

7. hefur í huga að aðrir vegfarendur eru á öllum aldri og misvanir

8. notar endurskin til að auka sýnileika við aðstæður sem þess krefjast

9. gætir sérstakrar varúðar á svæði þar sem lausaganga hunda er leyfð 

10. skilur sérstöðu annarra vegfarenda, hægir á sér og stoppar í öryggisskyni þar sem við á

ANNARRA VEGFARENDA

AÐRIR VEGFARENDUR ERU TIL FYRIRMYNDAR MEÐ ÞVÍ AÐ...

1. fara að umferðarlögum og öðrum þeim reglum sem gilda

2. fylgja eigin umferðar- og umgengnisreglum og sýna ábyrgð og tillitsemi

3. vera vakandi fyrir umhverfinu, sýna ábyrgð, kurteisi og tillitssemi 

4. virða mikilvægi samvinnu og setja sig í spor hestafólks og annarra vegfarenda

5. virða sérstöðu hestafólks annarsvegar og annarrar umferðar hinsvegar

GANGANDI, HLAUPANDI, HJÓLANDI, SKÍÐANDI OG AKANDI...

1. sýnir ávallt varúð óháð forgangi 

2. er meðvitaður um mögulega styggð hestsins og leitar eftir augnsambandi við knapa

3. gætir þess að vera sýnilegur og hefur vítt sjónsvið hestsins í huga

4. fer ekki viljandi inn á skipulagða reiðstíga              og gætir fyllstu varúðar á 
sameiginlegum stígum og vegum.

5. er meðvitaður um mögulega hættu á svæði sem hann sér ekki yfir  

6. gætir þess að óvænt hljóð, vélahljóð, flaut, hróp og snöggt viðbragð getur fælt hestinn

7. hefur í huga að hestar og knapar eru á öllum aldri og misvanir 

8. notar endurskin og/eða ljós til að auka sýnileika við aðstæður sem þess krefjast 

9. heldur hundi að sér og hefur hann helst í taumi   

10. skilur sérstöðu hestafólks, hægir á sér og stoppar í öryggisskyni þar sem við á 
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www.samgongustofa.is/hestarogumferd


