Stævnernes afvikling er afhængig af de frivillige hænder, og vi opfordrer
gerne alle rideklubbens medlemmer til at hjælpe til, specielt hvis du har
tilmeldt deltagelse i stævne. På hjemmeside kan du altid holde dig orienteret om rideklubbens aktiviteter i løbet af året (Se Aktivitetskalender) og det
er også her muligt at, hvor du kan give en hånd med ved klargøring til stævne (Se Hjælperliste).
Der arrangeres løbende forskellige kurser med eksterne gæsteundervisere.
Kurserne kan være arrangeret af vore egne ryttere, såvel som rideklubben.
Dette kan være dagkurser såvel som weekendkurser.

Juniorudvalget står også for forskellige arrangementer (Se Aktivitetskalender). Det kan f.eks. være lotteri til støtte for Børnehjælpsdagen eller anden
form for velgørenhed, Kræmmermarked med salg af brugt rideudstyr og
Indskrivning til elevhold.
 Vi afholder 2 ridelejre – en mini og en maxi lejr. 

Forsikringsforhold

Klubbens enkelte medlemmer er ikke omfattet af Idrættens forsikringer, og
skal derfor selv sørge for at have tegnet en personlig ulykkesforsikring.

Velkommen til
Rosenholm Rideklub
(RORK)

Ejerforhold og driftsansvar:

staldpersonalet herom.

Rideklubben lejer opstaldningsbokse og staldfaciliteter af I/S Tendrup Møllegård v/
Frank Laursen. I/S Tendrup Møllegård er ansvarlig for drift og vedligehold af staldfaciliteterne.

Rideklubben har pensionærdrift, idet vi står for udlejning af et antal bokse til private
hesteejere.

På boksdøren skal hænge det udstyr til din hest, som personalet har
brug for i den daglige omgang med hesten (f.eks. grime, træktov og
klokker). Har hesten bandager på i boksen, skal du have en pose hængende på boksdøren, hvori disse kan opbevares. Får hesten medicin
(som skal gives af andre end dig selv) skal dette også opbevares i en
pose, som hænger på boksdøren, så det er let tilgængeligt for personalet. Der ud over kan du opbevare dit skridttæppe på boksdøren. Alt andet udstyr henviser vi til at du opbevarer i sadelrummet i dit skab.

Rideklubben har rideskoledrift, idet vi driver en rideskole med kommunale tilskud i
henhold til Folkeoplysningsloven.

Du er selv ansvarlig for at rette skiltet på din boksdør ved diverse ændringer.

Formål:

Det sociale liv i stalden

Rideklubben lejer ridehusfaciliteter af den selvejende institution Rosenholm Ridecenter, der er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af ridehus 20 x 60 mtr. og 2 udendørs ridebaner.

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 rummer mange forskellige mennesker, hjælper hinanden
og har omsorg for hinanden.
I formålsparagraffen står der:
Rideklubbens 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, røgt og pleje.
Rosenholm Rideklub er medlem af DRF
hvorfor rideklubben og hvert enkelt af dens medlemmer som følge heraf er forpligtet
til at rette sig efter de to nævnte forbunds (Dansk Ride Forbund og Dansk Idræts Forening) love, reglementer og bestemmelser - herunder de af pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.
Organisation:
Rideklubben er organiseret med en klubbestyrelse, et sportsudvalg (stævner og kurser) samt et juniorudvalg.

Det er rideklubbens formål, at være et sted, hvor der er rart at være for
alle. Det betyder, at vi har en forventning om at du hilser på de andre
ryttere, når du kommer i stalden/ridehallen, og at du taler til andre på
almindelig høflig vis. Opstår der uenigheder, som du ikke ser dig i stand
til at løse på egen hånd, henstiller vi til, at du går direkte til bestyrelsen,
og at du, så vidt muligt, undgår at inddrage alle andre i konflikten.
Mobning tolererer vi på ingen måde, og finder noget sådant sted, vil vi,
straks vi får kendskab hertil, iværksætte handlinger i forhold til sagens
karakter.
Vi har i løbet af året arbejdsdage, hvor opgaverne typisk fordeler sig på
vedligehold/mindre reparationer primært i ridehal/rytterstue samt på
udendørs arealerne. Hver boks er forpligtiget til at levere 4 timers arbejde i forbindelse med arbejdsweekenderne i løbet af året.
Vi har 2 interne stævner i løbet af året – julestævnet og fastelavnsstævnet. Her deltager både mange elev- samt privatryttere. Der ud over har
vi 3 udvidede klubstævner.

den lukkes ind. Du har selv ansvaret for at lave aftale med dine foldkammerater, i forhold til om hesten kan blive ude alene på fold, eller om man tager de
sidste 2 med ind (er intet aftalt, tager man de sidste 2 med ind).

I stalden
Staldpersonalet fodrer 3 gange i døgnet.
Hverdage:
Morgenfodring: ca. kl. 730

Bestyrelsen og staldpersonalet udarbejder en plan for hvordan hestene fordeles
på foldene i vinterperioden samt en plan for sommerperioden. Hestene vil fortrinsvis gå sammen efter køn. Du vil i god tid, inden din hest skal på sommerfold kunne se, på hvilken fold din hest skal gå. Du er selv ansvarlig for at din
hest bliver græsset op. Typisk forløber dette over en 2-ugers periode. Den fold
du har fået tildelt, er også den fold, hvorpå du græsser din hest op på.
Der kan om vinteren være perioder, hvor hestene kommer ud på fold i hold,
hvis sne/is gør det for risikabelt at benytte de folde som ligger længst væk. Har
du en syg hest, som medfører krav om en mindre/alene fold, kan vi stille en
sygefold til rådighed x-antal timer om dagen (antal timer afhænger af efterspørgslen på sygefolden).
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.
Boksen

Du får ved opstart, tildelt en boks i samråd med den boksansvarlige fra
bestyrelsen. Du er selv ansvarlig for udmugning/strøelse i boksen. Hesten skal dagligt tilses, og er du forhindret i dette, er det dig, som sørger for, at en anden person varetager det. Der skal som minimum muges ud hver 2. dag (både i forhold til din hests velfærd og lugtgener i
forhold til de andre heste i stalden), og boksen tilses dagligt i forhold
til om der er tilstrækkeligt med strøelse til din hest.
Er der noget som ikke fungerer (vandkop osv.) henvender du dig til
staldpersonalet herom.
Mistrives din hest i den boks du har fået tildelt, henvender du dig til

Middagsfodring: mellem kl. 1200 ~ 1400
Aftenfodring: mellem kl. 1930 ~2100
Hvis der i situationer aftenfodres på andre tidspunkter vil det blive noteret på tavlen samme
dag.
Du er ansvarlig for, at det tydeligt fremgår på skiltet på boksen, hvordan hesten skal
fodres.
Såfremt du selv blander foder, skal du købe RUNDE baljer, hvorpå hestens navn tydeligt fremgår. Staldpersonalet sørger for at du får en fast plads til dine baljer.
Hvis du ønsker det, kan du tilmelde dig vores wrap ordning. Den korrekte mængde af
wrap skal fremgå af tavlen på boksdøren (staldpersonalet kan altid informere dig om
prisen herpå, og det er også staldpersonalet du skal informere, hvis du ønsker ændring i mængden af wrap).
Personalet lægger wrap i boksen i forbindelse med staldarbejdet om formiddagen.
Hvis du ønsker at din hest skal have hø/wrap i forbindelse med morgenfodring eller
aftenfodring, skal du selv sørge for at dette står klart. Staldpersonalet viser dig hvor
hø/wrap i poser/balje skal opbevares, da dette afhænger af i hvilken del af stalden du
har boks til din hest.
Følgende informationer skal stå på skiltet på boksdøren:


dit telefonnummer



din dyrlæges telefonnummer



hvordan hesten fodres



andre informationer, f.eks. hvis du ønsker din hest skal have hø morgen/aften, grimen af i boks, klokker på, når den er på fold osv.

Har du ønske om, at din hest skal have klokker på, når den er på fold eller bandager
af inden fold hører dette ikke ind under staldpersonalets daglige gøremål og koster

derfor kr. 50,00 i merpris pr. måned for at få klokker på og kr. 50,00 i merpris pr. måned for at staldpersonalet skal tage bandager af inden hesten trækkes på fold.

heste i hallen overstiger 4. Hvis der er 2 opstaldere, som ønsker at longere samtidig,
kan dette kun ske, hvis der ikke er andre i ridehallen.

Det er ikke tilladt at opbevare personligt udstyr i stalden (ud over det som hænger på
boksdøren). Alt andet udstyr opbevares i dit skab i sadelrummet, på nær dækkener som
du får tildelt en dækkenholder til.

Rygning foregår udenfor ridehallen.

Hvis du skal af sted til stævne tidligt om morgenen (i weekenden), er du ansvarlig for at
lave mundtlig/SMS aftale med den som har weekend-vagten omkring morgenfodring.
Det giver altid uro i stalden om morgenen, når der tændes lys osv. Vi vil gerne undgå
utålmodige heste, som står længe og venter på morgenmad, eller som står længe og
venter på at komme ud på fold. Derfor er det en god idé, at weekendvagten er informeret om, hvorvidt du fodrer, hvornår osv.

Weekend-vagter
Som opstalder er du pr. 1. maj 2014 ikke længere forpligtet til at indgå i turnusordning
omkring staldvagter i weekends og på helligdage. Det vil fremover være en opgave for
klubben. Der er i den forbindelse varslet et tillæg til staldlejen. Tillægget kr. 150,00
lægges oven i staldlejen første gang pr. 1. maj 2014
Bokslejen er eksklusive strøelse (opstalder kan frit vælge egen strøelse) og foder.

I ridehallen
Du er velkommen til at benytte hallen alle ugens dage mellem kl. 800 ~ 2200, undtaget
dog udvalgte tidspunkter. (Du kan se halplanen på rideklubbens hjemmeside og på opslagstavlen i stalden / ridehallen). Ved undervisning af elevhold i ridehallen er det stadig muligt
for privatryttere at benytte hallen, hvis der tages følgende forholdsregler:
Der kan altid ride i hallen.
Undtagelse herfra er de røde felter(Rød Tid) i halplan. Det fremgår af halplan, hvorvidt hallen
er opdelt på midten eller om alle (elever og privatryttere) rider frit mellem hinanden.
Der må ikke longeres i hallen, når der er undervisning af elevhold, og heller ikke på de
tidspunkter, hvor hallen er lukket for alle andre end de, som modtager eneundervisning
(Rød Tid). Udenfor disse tidspunkter, kan du longere din hest, dog ikke hvis antallet af

Alle ryttere skal i henhold til sikkerhedsreglerne benytte godkendt og tilpasset sikkerhedshjelm under al ridning/longering og løs springning på klubbens faciliteter
(undtaget er deltagelse i højere dressurklasser jf. DRF’s konkurrencereglement).
Alle ryttere under 18 år skal benytte godkendt sikkerhedsvest under al springtræning
og må kun springe under opsyn af ansvarshavende person fra og med 18 år på klubbens faciliteter. Voksne medlemmer anbefales brug af sikkerhedsvest.

I skoven
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 af
et gyldigt ridekort.
Her kan du købe ridekort:
Hede Danmark
Klostermarken 12
8800 Viborg
telefon: 87 28 11 65
eller:
Skovfoged
Jens Erik Engel
telefon: 21 62 96 37

Heste på fold
Alle heste har mulighed for at komme på fold dagligt. Staldpersonalet lukker heste ud
efter morgenfodring og lukker ind til middag.
Ønsker du, at din hest går længere på fold end til middag, har du selv ansvaret for at

