
 

 

 

Vis omtanke 

Daglig leder/bestyrelses medlem, eller ældste tilstedeværende medlem/ opstalder, skal tage den 

overordnede styring, hvis en brand opstår. 

!     Vis omtanke, så risikoen for brand minimeres, bevar roen og tænk på sikkerheden for 

mennesker 

!      Ryg ikke, udenfor tilladte områder, og brug aldrig åben ild i staldene, ride hallen eller i                                                                          

nærheden af let antændelige ting så som halm. 

!      Glas og andre objekter kan også antændes i varmen, så ryd op. 

!      Er det en mindre lokal brand brug ildslukkerne, der findes : 

!     Ved større brand alarmeres brandvæsenet Ring 112 og giv følgende besked: 

             Adresse : Rosenholm Rideklub, Amaliegårdvej 54, 8543 Hornslet.  

                          Hvor det brænder : stald, lade eller ridehal. 

                          Fjern evt. biler eller andre ting som kunne stå i vejen for brandvæsenet. 

                          Placér en person ved indkørslen til at vise vej, når de ankommer. 

- Få alle ud fra den bygning der brænder, og få en ansvarlig person til at samle børn under 16 

år. De må ikke hjælpe til, men skal gå i rytterstuen. 

- Få voksne med kendskab til heste, til at lukke hestene ud af stalden og ind på nærmeste 

folde, eller andet aflukke. 

- TRÆK alle hestene, hvis de lukkes ud vil de søge tilbage til deres bokse. 

- Når alle mennesker og dyr er kommet ud, luk porte og døre så ilden ikke spreder sig. 

- Ved kraftig røgudvikling skal det forhindres at der går mennesker ind i brandområdet. 

 



 

 

- Beslut om det er nødvendigt at få heste ud fra de nærliggende bygninger. 

- Fjern evt. biler eller andre ting som kunne stå i vejen for brandvæsenet. 

- Ankommer du til gården for at hjælpe ved branden, parker din bil hensigtsmæssigt. 

- Følg alle anvisninger fra brandvæsenet og personale, eller ansvarlig voksen. 

Når den akutte fare er overstået så gør følgende : 

- Bestyrelsen underretter forældre og opstalder. 

- Find alternative løsninger til hestene, f.eks. Folde eller opstaldning andre steder. 

- Bestyrelsen samler hurtigst muligt de berørte personer til krise møde og få talt om tingene.  

 

Ved personskade/ sygdom: 

- Stands ulykken 

- Giv livredende førstehjælp 

- Tilkald om nødvendigt hjælp på 112. 

- Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet. 

- Når hjælpen kommer så giv plads til deres ekspertise. 

- Vigtige telefonnumre forefindes ved førstehjælpskasserne i henholdsvis sadelrum        og 

rytterstue. 

Lægevagten / skadestue tlf. : 70113131 

Alarm tlf. : 112 ( MÅ KUN BENYTTES VED ALVORLIG ULYKKE ELLER LIVSTRUENDE SYGDOM) 

Opfølgning på ulykker 

- Eventuelle ulykker evalueres i bestyrelse med henblik på fremtidig forebyggelse og 

eventuelle ændringer i klubbens sikkerhedsvejledning. 

- Bestyrelsen forbeholder sig ret til løbende at redigere i sikkerhedsvejledningen. 

Ansvarlig Personale.  

                                  

Frank ( ejer af Møllegården) 61 75 30 75 

Louise ( staldansvarlig) 61 60 07 98 

Lea ( underviser) 31 77 03 36 

Pia Rostgaard ( formand) 51 92 99 95 



 

 

Instruks ved BRAND 

 
Red mennesker og dyr 

 Vurdere sikkerheden udsæt dig ikke for fare 

 Råb BRAND 

 Red børn under 16 år og gå til rytterstuen 

 Voksne med kendskab til hestene, forsøg at redde 
hestene ud af stalden til nærmeste folde eller andet 
aflukke  

 

 
Alarmere 1-1-2 

 Ring 1-1-2 

 Hvor Rosenholm Rideklub 
                Amaliegårdvej 54, 8543 Hornslet. 

 Hvad der er sket (ridehal, stald) 

 Er der tilskadekomne – hvor mange 

 Evt. telefon nr. 
 

 
Begræns 

 Udsæt dig ikke for fare 

 Luk døre og vinduer 

 Sluk brand med håndslukker 

 Gør plads (biler, trailer, personer) 
 

 
Modtage brandvæsnet 
 
 
Oplys  

 

 Modtag brandvæsnet ved Amaliegårdsvej - 
 og gør dig synlig 

 

 Er der mennesker og dyr i fare? 

 Hvor brænder det 

 Afgangsveje for brandvæsnet til bygninger 
 

 

 

 

 

 



 

 

Instruks ved ULYKKE 

 
Skab sikkerhed 

 

 Sluk maskiner/ redskaber 

 Indfang heste 

 Få den tilskadekomne i sikkerhed 
 

 
Giv livreddende 
førstehjælp 

 

 Vurdere bevidsthed (tal og rusk) 

 Skab frie luftveje (bøj hoved tilbage) 

 Vurdere vejrtrækning (se-lyt-føl) 

 Stands livstruende blødninger 
 

 
Alarmere 1-1-2 

 

 Ring 1-1-2 

 Hvor Rosenholm Rideklub 
                Amaliegårdvej 54, 8543 Hornslet 

 Hvad der er sket (ulykken) 

 Hvad er sket med den/ de tilskadekomne 

 Evt. telefon nr. 

 Ved IKKE alvorlige skader/ sygdom:  
LÆGEVAGTEN 70 11 31 31 

 

 
Giv livreddende 
førstehjælp 

 

 Hent førstehjælpskasse i staldrum eller rytterstue 

 Hold den tilskadekomne varm 

 Rens og forbind mindre skader 

 Bliv ved den tilskadekomne 

 Kontakt ansvarlige personale 
 

 

 

 



 

  


