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Rideklubbens formål 

 
Formålet er at skabe et dejligt og spændende ridemiljø. Et sted hvor børn og voksne kan mødes om et 

aktivt fritidsliv.  

Gennem fællesskab om hesten skabes megen kontakt på tværs af aldersgrupper. Vi kan rumme mange 

forskellige mennesker, hjælper hinanden og har omsorg for hinanden.  

 

I formålsparagraffen står der:  

 

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af 

denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.    

Klubben skal tilstræbe at:  

 

 

 Sikre dyrenes adfærd og velfærd  

 Satse bredt, specielt på børns interesse for ridesporten  

 Tilføre viden, respekt og omsorg for hinanden og dyrene  

 Skabe trivsel og behagelig atmosfære for medlemmerne  

 Opbygge et sundt og socialt netværk og fællesskab  

 Udvikle familieaktiv fritid  

 Gøre klubben til et attraktivt sted at være  

 Introducere de mange forskellige discipliner indenfor ridesporten  

 Sikre de bedst mulige forhold i undervisningen  

 Udvikle og undervise rytterne efter den enkeltes ambitioner og niveau 

 Gøre ridesporten økonomisk tilgængelig for alle 
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Rideklubbens organisation 
 

Rideklubben har en bestyrelse på 6 medlemmer + suppleanter.  

Rideklubben lejer sig ind hos Ridecenteret, som har ansvar for hal og ridebaner, vedligeholdelse af de 

fysiske rammer.  

Rideklubben står for den daglige drift dvs. udlejning af bokse, ansættelse af undervisere og staldpersonale, 

undervisning, folde, stævner m.m.  

Klubben har ca. 8 elevheste, og der er opstaldet ca. 29 privatejede heste. 

Klubben har også et sportsudvalg og et juniorudvalg. 
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Rideklubbens arrangementer 

 
 Bestyrelsen holder møde 1 gang om måneden.  

 Staldmøde med opstaldere holdes 1 gang i kvartalet.  

 Centerbestyrelsen holder møde 1 gang i kvartalet.  

 Der afholdes hvert år fastelavns- og julestævne med forskellige rideaktiviteter og underholdning.  

 Om sommeren er der 2 ridelejre – en mini- og en maxi lejr.  

 Der afholdes forskellige arrangemneter i løbet af året f.eks. julefrokost og sommergrill.  

 4 gange om året er der arbejdsweekend, heraf er en staldrengøring.  

 

Desuden afholdes kurser i regler inden for Dansk Rideforbund, ting der rører sig inden for ridesport, 

rytterens sikkerhed og hestens røgt og pleje m.m. 

 

Større arrangementer: 

Klubstævne. 

Afholdes 3 gange om året. Den der sammenlagt får flest point får årets pokal.  

Disse stævner er åbne for alle inden for distriktet. 

Distriktstævne 

Der afholdes hestestævne i efteråret. 

 

 

Bemærk: Alle foreningens arrangementer hviler i et og alt på frivillig arbejdskraft 
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Reglement (I stalden) 
 

Opstalder forpligter sig til følgende: 

 At føre dagligt tilsyn med hestens boks. Såfremt opstalder er forhindret, er det opstalders ansvar at 

finde en afløser. 

 At muge ud i boksen minimum hver 2. dag. Den daglige leder/bestyrelse kan i særlige tilfælde 

skønne et behov for yderligere udmugning. 

 At hestens navn tydelig fremgår på RUNDE fodringsbaljer, såfremt opstalder ønsker at fodre med 

eget foder. 

 At sørge for at hø/wrap står klar i tydelig mærket balje, hvis opstalder ønsker fodret med dette i 

forbindelse med morgen og/eller aftenfodring. 

 At sørge for de korrekte informationer omkring hesten står noteret på boksdøren: 

a. Opstalders telefonnummer 

b. Dyrlægens telefonnummer 

c. Hvordan hesten skal fodres, herunder wrap-ordning med korrekt antal kilo. Skal hesten 

have hø/wrap morgen/aften i forbindelse med fodring 

d. Klokker på  og/eller bandager af (med velcroluk). Dette dog  mod betaling. 

 At sørge for at rydde op efter sig selv: 

a. Opstalder fejer efter sig inden striglepladsen forlades og ellers i forbindelse med 

udmugning. 

b. Dækkener opbevares i boksen under ridning, og hænges ellers på tildelt dækkenholder. 

c. Personligt udstyr opbevares i skab i sadelrum, undtaget herfra dog hvad der hænger på 

boksdøren. 

 At holde udstyr på boksdøren på et minimum. Der kan her være tale om grime, klokker, bandager, 

medicin i pose og skridttæppe. 

 At lave aftale med weekend-vagten angående fodring, hvis man skal tidligt afsted til stævne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
Rosenholm Rideklub, Amaliegårdvej 54 ∙ 8543 Hornslet 

 Tlf.: 5192 9995 ∙ info@rork.dk ∙ www.rork.dk 
27-04-2014 14:37  

6 

Reglement (Daglig omgangsform) 
 

Rideklubben skal være et sted med plads til alle uanset ridefærdigheder og ambitionsniveau. Et sted hvor 

det er rart at opholde sig med kammeratskab, loyalitet og sammenhold. 

 Mobning tolereres ikke. 

 Der forventes i alle situationer en høflig imødekommende tone, også i tilfælde af 

uoverensstemmelser. 

 Dårlig omtale af klubben eller hinanden i krogene eller via sociale medier (Facebook eller lign.) er 

under ingen omstændigheder acceptabelt. 

 Rideklubben ønsker ikke løse hunde på området. Alle hunde skal holdes i snor. 

 

Rideklubben skal være et sted, hvor dyrevelfærd er i højsædet. Rideklubben bestræber sig på at alle 

ryttere, både elever og opstaldere, har kendskab til korrekt omgang med heste samt forståelse for hestens 

kommunikationsform. 

 Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund.  

Som sådan henviser vi til forbundets hjemmeside www.rideforbund.dk omkring Hestevelfærd og 

Hestehold. 

 Mangler ved hestens daglige røgt og pleje tolereres ikke (foderstand, hovenes beskaffenhed, 

boksunderlag, pelspleje). 

 Rideklubben tolererer ikke afstraffelse af hesten under nogen form (Det er i sidste ende 

bestyrelsen, der definerer fysisk afstraffelse). 

 Rideklubben tolererer ikke en undervisningsform i strid med Dansk Rideforbunds gældende regler. 

 Der er faste underviser i rideklubben – undervisning derudover ligges lørdage fra kl. 9-12 

 

 

 

 
Bemærk venligst:   Overtrædelse af de ovenstående beskrevne retningslinjer kan i værste fald 
  medføre bortvisning fra klubben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rideforbund.dk/
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Procedure ved arbejdsweekender 

 

 Hver boks er forpligtiget til at leverer 4 timers arbejde pr. år i forbindelse med arbejdsweekender-

ne. 

 Hvis man ikke deltager i arbejdsweekend(er) bliver der trukket 100 kr pr. kvartal, man har stået i 

stalden i det indeværende år. 

 Ny hest midt i perioden afregnes med 2 timer. 

 Er man forhindret på  pågældende weekender, aftales med formand, hvilke opgaver man kan vare-

tage. 
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Procedurer (Staldvagt – arbejdsplan) 

 

Staldvagten forpligter sig til: 

 At fodre hestene inden kl. 800 i weekenden. 

 At bære sin mobiltelefon på sig, så opstaldere her kan aflevere eventuelle beskeder. 

 At checke tavlen for beskeder inden fodring påbegyndes.  

 Instrukser vedrørende mediciering skal fremgå på boksskiltet. 

 At orientere sig på skiltene på boksdøren. Det skal her fremgå om hestene skal have hø i 

forbindelse med morgen- og aftenfodring. Alle høbaljer mærket med navn er forberedt og placeret 

på anvist sted. 

 At lukke de enkelte heste på fold (se foldplan: på opslagstavlen i den store stald). Inden udlukning 

påbegyndes er staldvagten forpligtet til at kontrollere tavlen i den store stald. Ændringer i foldplan 

kan forekomme, hvis heste skal til stævne eller ikke kan gå på fold på grund af sygdom. Staldvagten 

kan også her orientere sig om, hvorvidt den enkelte hest bærer klokker på fold eller andet. 

  Hestenes vandkar på foldene skal tilses og fyldes indtil frosten sætter ind, og igen når vi går ind i 

frostfri årstid. 

 Elevhesteboksene: Der fjernes klatter den dag, der IKKE er markeret på boksen. 

 At give heste wrap i boks. Dette gælder for de heste, der er tilmeldt wrap-ordningen. Staldvagten 

orientere sig på boksdøren om de enkelte heste er med i wrap-ordning, og hvor meget de i givet 

fald skal have.  

Bemærk: Nogle opstaldere foretrækker deres wrap fordelt mellem boks og balje mærket med navn. 

ALT wrap skal vejes. 

Alle elevheste er tilmeldt wrap-ordning. (Dette fremgår af de enkelte boksdøre). 

 Herefter at feje staldene, sadel- og foderrum samt gårdsplads. 

 At kontrollere om der er halm til øvrige opstaldere (Hvis ikke kontaktes Frank, da han sørger for 

halm). 

 At middagsfodre og lukke heste i boks. Dette vil ske i tidsrummet mellem kl. 1200 og kl. 1400. 

Såfremt opstalder ikke ønsker, at hesten skal ind til middag, er det opstalders eget ansvar at lukke 

hesten ind. Det vil fremgå af skiltene på de enkelte boksdøre, såfremt hestene ikke skal 

middagsfodres. 

 At aftenfodre mellem kl. 1800 og kl. 2000. 

 At lukke og slukke efter aftenfodringen, hvis der ikke er andre opstaldere i stalden og hvis ikke 

andre rider i ridehallen. Såfremt staldvagt vurderer, at der er risiko for minusgrader, skal vinduerne 

i boksen lukkes, hvor opstaldere ikke selv har været opmærksom på dette. Så snart vejret er 

frostfrit skal staldvinduerne til alle tider være åbne, dog lukkes vinduer i vindsiden ved stærk blæst. 

 At udbedre hegn på fold i en sådan grad, at der ikke er risiko for at hestene skades. Om nødvendigt 

benyttes en anden fold. Kontakt de respektive hesteejere. 
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Procedurer (Fordeling af boks) 

 

 En fra bestyrelsen varetager boksudlejningen. 

 Rideklubben flytter som udgangspunkt ikke hesten/ponyen uden opstalder er indforstået hermed. 
Det betyder at vi prioriterer dialogen med ejeren højt. Skulle der være opstået en særlig uheldig 
boksfordeling i forhold til eksternes ønsker om optagelse i klubben, med et ikke ubetydeligt 
økonomisk tab til følge, kan bestyrelsen vælge at justere boksfordelingen for at imødegå dette.  

 Heste kan tildeles bokse kategoriseret som hest eller pony/hest. Ponyer kan tildeles bokse 
kategoriseret som pony eller pony/hest.  

 Det er muligt at blive skrevet på venteliste til de forskellige bokse (forudsat at man opfylder 
betingelserne) 

 Når en ventelisteboks bliver ledig tilbydes denne til den første på listen der opfylder boksens 
betingelser til pony eller hest. 

 Ønskes den tilbudte boks ikke, tilbydes den til den næste på listen. Placeringen på ventelisten 
fastholdes dog. 

 Hvis en opstalder ønsker endnu en hest i stalden; og samtidig misligeholder aftaler, herunder 
betaling af boksleje udeståender, fjernes vedkommende fra alle ventelister. 

 Såfremt en boks ikke benyttes på sædvanlig vis i en længere periode (over 1 måned) og så længe 
boksleje betales, har opstalder råderet under hensyn til ellers gældende regler. 
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Procedurer (Heste på fold) 

 

 Såfremt opstalder ønsker at hesten skal gå på fold længere end til middag, er opstalder selv 

ansvarlig for at lukke hesten i boks. 

 Opstalder tager altid de 2 sidste heste med ind. 

 Opstalder er selv ansvarlig for at græsse egen hest op til forår/sommerperioden. 

 Opstalders hest græsser op på den fold, der er tildelt som sommergræsfold. 

 Opstalder er indforstået med, at der kan ske omrokeringer i foldplan, i forhold til udgangspunktet. 

Der er alene bestyrelsen, den staldansvarlige og den daglige leder, der træffer endelig beslutning i 

forhold til foldplan.  Der flyttes selvfølgelig ikke en ny hest på folden uden at hesteejerne, der 

allerede har heste på den givne fold, informeres herom. Dette for at give mulighed for at finde en 

alternativ løsning, hvis der skulle vise sig problemer i forhold til den planlagte ændring. 
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Procedurer (Ridning i ridehal) 

 

 Med få undtagelser er det altid muligt for privatryttere at ride samtidig med at der er undervisning 

på elevhold; enten ved en opdeling på midten med privatryttere i den ene ende og elevryttere i 

den anden ende, eller ved at alle ryttere benytter hele hallen. Det er her en forudsætning, at 

privatryttere tager hensyn til mindre rutinerede ryttere, d.v.s. privatryttere optræder hensynsfuldt, 

såfremt den mindre rutinerede rytter/elevrytter kommer i tvivl om gældende ”færdselsregler”.  

(Der henvises til gældende halplan på rideklubbens hjemmeside, på opslagstavlen i ridehallen, 

indvendig på barrieren i ridehallen (ved piskene) og på tavle i stalden). 

 Det er ikke tilladt at longere i ridehallen samtidig med at der foregår undervisning af elevhold. 

Det er ikke tilladt at longere, hvis der er mere end 3 ryttere i ridehallen. 

Ønsker 2 opstaldere at longere samtidig, tillades dette kun, hvis der ikke er andre i ridehallen. 

 Ridehjelm er påbudt overalt på rideklubbens område, så snart man er til hest samt longere og 

løsspringer. 

 Sikkerhedsvest er påbud for alle ryttere under 18 år, når de springer på hesten. 

 Privatryttere hænger overtøj og andet i ridehallens nederste ende ved porten, såfremt der er 

elevhold i den øverste ende. Dette for ikke at forstyrre undervisningen på elevholdene unødigt. 
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Procedurer (Ridning på offentligt  område) 

 Ønsker du at ride tur i de naturskønne skove omkring rideklubben gør vi opmærksom på, at ridning 

ikke er tilladt i skoven nærmest rideklubben. 

 Ridning er tilladt i Rosenholmskoven længst væk, men kun hvis man er i besiddelse aff et gyldigt 

ridekort. 

Her kan du købe ridekort: Hede Danmark 

   Klostermarken 12 

   8800 Viborg 

   telefon: 8728 1165 

 

   eller: 

   Skovfoged 

   Jens Erik Engel 

   telefon: 2162 9637 

 

 

 

 

 

 


