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Velkommen 

Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som rytter på Hodsager 
Rideklub HORI og håber, du får masser af gode timer herude sammen 
med heste og gode kammerater. 
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Sikkerhed 
Det er et krav, at du altid bærer ridehjelm, når du er sammen med po-
nyen/hesten, også når du går ned på folden og henter hest og strigler 
m.m. Din ridehjelm skal være godkendt i henhold til Dansk Ridefor-
bunds gældende standarder.  
Til springridning skal du altid bære sikkerhedsvest. Den skal være god-
kendt i henhold til Dansk Rideforbunds gældende standarder. 
Vi vægter sikkerhed meget højt på HORI, og skal alle hjælpe med at 
passe godt på hinanden og hestene. 

Ansvar og ulykkesforsikring 
Al ridning og færdsel på rideskolen er på eget ansvar. 
Vi anbefaler dig at tjekke, om du har en ulykkesforsikring, og at den 
dækker ridning. Nogle selskaber kræver en udvidelse for at dække ride-
sport.  

Påklædning 
Du skal bære ridehjelm, når du omgås hestene og rider. Du kan låne 
hjelm af os, indtil du har besluttet dig for at fortsætte med at ride. Når 
du køber en ridehjelm, skal du sikre dig, at den er godkendt i henhold 
til Dansk Rideforbunds gældende standarder. 
Du kan ride i alle former for bukser, dog bør du sikre dig, at der ikke er 
kraftige sømme på indersiden, da de vil komme til at genere dig. 
Dit fodtøj skal have en lille hæl og være uden snører, så foden ikke kan 
glide gennem stigbøjlen. Gummistøvler med hæl kan bruges. Det mest 
optimale fodtøj er et par korte eller lange ridestøvler. 
Du bør også altid have lukket fodtøj på i stalden. Bare tæer i sommer-
sandaler eller klipklappere er ikke sikkert fodtøj omkring hestene. 

Uskrevne regler 
Ryd altid op efter dig selv og hæng udstyret på plads, hvor du tog det. 



5 

Når du har sadlet af, så husk at feje, der hvor du har stået og sadlet op 
og af. 
Biddet på hovedtøjet skal altid vaskes, når du er færdig med at ride, det 
er ikke særligt lækkert for hesten at få et beskidt bid i munden næste 
gang. Vask skal foregå udenfor ved vandhanen, eller ved vandspiltovet 
– ikke på toilettet eller i køkkenet. 
Hvis din hest ”taber” en hestepære, skal du selv sørge for at samle den 
op, det gælder både på vej til og fra ridebanen/-huset og inde på ba-
nen.  

Hest/pony 
Den første gang du møder op til undervisning, vil du få at vide, hvilken 
hest/pony du skal ride på, og du vil som udgangspunkt få den samme 
hest/pony at ride på hver gang, men der kan selvfølgelig ske ændringer 
hen ad vejen.  
Hver gang du kommer til ridning, skal du kigge på tavlen om, der skulle 
være noget galt med den hest/pony, du plejer at ride på, i så fald spørg 
ridelæreren om, hvem du så skal ride på. 
 

Hav respekt for hesten 
Husk at det er levende væsner, vi har med at gøre, så vis altid respekt 
over for hesten og hav respekt for den, også selvom hesten virker sær-
deles stille, sød og rar. 
 

Løbende information 
Kig altid på tavlen, når du er til ridning, der skrives løbende diverse in-
formation om heste, arrangementer m.m. 
Der findes også forskelligt information i glasskabene lige inden for dø-
ren. Det er fx her, der hænger opslag om køb og salg af brugt rideud-
styr. På døren ind til rytterstuen hænger lister med tilmelding til stæv-
ner. 
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Facebookgruppe for klubbens medlemmer 
I Hodsager Rideklub sker en stor del af kommunikationen medlem-
merne imellem - og fra klubbens undervisere og bestyrelse til medlem-
merne - i en lukket gruppe på Facebook. 
Søg efter: "Hodsager rideklub privat" på Facebook og anmod om at 
blive medlem af gruppen. Dette er en rigtig god måde at følge med i 
hvad der sker på rideskolen også i weekenderne. 
 

Hodsager Rideklubs salgsside 
Vi har også en salgsside på facebook, som må bruges til at køb og salg 
af brugt rideudstyr, så er du nybegynder og mangler udstyr, så spørg på 
siden, det kan sagtens være der er nogen der har noget i din størrelse, 
som de gerne vil sælge. 
 

Forældredeltagelse 
Vi forventer, at børn har deres forældre med til undervisning, indtil de 
selv kan klare opsadling m.m. før og efter undervisning, ligesom bør-
nene heller ikke selv må hente heste på foldene, før de når teenageal-
deren og har god erfaring med hestene. 
Hvis der er behov for at trække hesten/ponyen i starten, er det som 
udgangspunkt også forældrene, der skal klare det, medmindre foræl-
drene har lavet aftale med andre om at gøre det. 
At drive en rideklub kræver mange frivillige kræfter. Derfor er det nød-
vendigt, at forældre deltager i klubbens arbejdsdage og som hjælp til 
stævner i det omfang, man kan. 

Priser og tilmelding 
Man betaler pr. måned for en undervisningstime om ugen: 
Dressurundervisning:  ............ kr. 210 
Intensiv dressurundervisning: kr. 385 
Leje af hest/pony:  ................. kr. 180 
 
For at deltage i undervisningen skal man være medlem af rideklubben. 
Medlemskab pr. kvartal:  ....... Kr. 150 
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Passivt medlemskab pr. kvartal:  kr. 75 
Stævnemedlemskab pr kvartal: kr. 100 
 
Se nærmere på hjemmesiden hvad de forskellige typer medlemskaber 
giver adgang til og mulighed for 
 
Tilmelding og betaling foregår via klubbens 
hjemmeside ved at oprette sig ved at trykke i 
øverste højre hjørne som vist her.  
Når man er oprettet starter man med at betale 
årskontingent. 
Derefter kan man tilmelde sig hold og hesteleje. 
Betaling vil derefter foregå automatisk indtil 
man evt. melder sig fra et hold igen ved at 
skrive til post@hodsagerrideklub.dk senest den 
15. i måneden.  

Eksempler på aktiviteter på rideskolen: 
· stævner 
· Fastelavnsfest 
· Arbejdsweekender, hvor vi i fællesskab får ordnet forefaldende ar-

bejde på rideskolen og har det hyggeligt sammen. 
· HORI-mærker 
· Julefrokost 
· Rytterlejr 
· Fællestur til Hingstekåring/Hest og Rytter i Herning 
· Familiehygge dag med bowling eller til WOW park 
· Fælles spisning  

 

Stævner 
Når man går til ridning, kan man deltage i stævner, hvis man har lyst til 
det. Der er mange forskellige sværhedsgrader inden for både dressur 
og spring. Man kan sagtens være med til stævne, selvom man lige er 
startet til ridning. 

mailto:post@hodsagerrideklub.dk
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Man starter typisk enten med at være med på et trækkerhold eller at 
ride et program, som hedder LD1 med kommando. Når vi nærmere os 
et stævne, vil din ridelærer fortælle dig og dine forældre meget mere 
om dette. Hvert forskelligt program hedder ”en klasse”, og når man 
deltager i en klasse, hedder det, at man starter i en klasse. 
 
Deltagelse i et stævne koster et beløb pr. klasse, man starter i - typisk 
mellem kr. 70 og 90. 
 
Tilmelding til stævner sker enten direkte på go.rideforbund.dk, her skal 
du kende din hest/ponys ID-nummer, eller også snak med andre foræl-
dre, der har prøvet det før – eller din ridelærer første gang, så hjælper 
hun helt sikkert gerne med tilmelding. Ved nogle stævner er der også 
mulighed for at tilmelde sig på en seddel på døren ind til rytterstuen. 
 
Tidspunkterne for hvornår man skal ride til et stævne, finder man en-
ten på et opslag på rideskolen få dage før selve stævnet eller på Dansk 
Rideforbunds hjemmeside equipe.rideforbund.dk og i den tilhørende 
app Equipe. Det afhænger lidt af, hvor stort et stævne det er. 
 
I Hodsager Rideklub har vi typisk 3-4 stævner om året: 
Regionsstævne i foråret 
4-dags stævnet i uge 27 (torsdag til søndag) 
Klubstævne/Sponsorstævnet efterår 
Evt. Julestævne mellem jul og nytår 
 
Det er vigtigt at være på rideskolen i god tid, inden man skal ride til et 
stævne. Hvis man er den første, der skal ride på ponyen/hesten, skal 
den strigles rigtig godt og evt. have flettet manen. Spørg din ridelærer 
eller nogle af de garvede ryttere, de kan fortælle meget mere om 
dette. 

http://live.rideforbund.dk/
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Ferie 
Rideskolen holder lukket i skolens sommerferie, dvs. fra sidst i juni til 
midt i august. Husk selv at holde dig ajour med, hvornår ridning starter 
op efter sommerferien. 
Rideskolen er også lukket mellem jul og nytår samt på helligdage. 
Der er til gengæld rideundervisning i efterårsferien uge 42, vinterferien 
i uge 7 og de tre hverdage op til påske. 

Skabe til udstyr 
Der er mulighed for at leje et skab, så du kan opbevare dine rideting 
ude på rideskolen. Skabsleje er kr. 100 pr. år. Selvfølgelig afhængig af, 
at der er nogle ledige. 

Rideskolen generelt 
Gården hvor rideskole er på, ejes og drives af Villy Grønne.  
 
Rideskolen lejer sig ind hos Villy og har rideskolehestene opstaldet hos 
Villy. 

Rytterstuen 
Der findes en rytterstue, hvor ryttere og forældre kan hygge sig før og 
efter ridning. Der er gratis forældrekaffe, som meget gerne må laves i 
rytterstuen. Husk blot at rydde op og sætte krus i opvaskemaskinen ef-
ter brug, så alle bidrager til at der ser pænt og ordentligt ud.  

Rideskov 
Tæt på rideskolen findes en dejlig rideskov med anlagt stier, spring og 
shelters til overnatning.  
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Bestyrelsen 
Formand:  ........ Jette Skram Mikkelsen, Mobil: 2256 5935 
Næstformand: . Mette Jensen, Mobil: 2217 5047 
Kasserer: .......... Frank Brodersen, Mobil: 2633 7100   
......................... ekstern regnskabsfører Anette Thusgaard. 
Sekretær:  ........ Sussi Koldby, Mobil 3032 1135          
Medlem:  ......... Rikki Abel, Mobil 2818 1818 
Medlem: .......... Lise Truelsen, Mobil 2115 7930                 
Medlem: .......... Rikke Tang, Mobil 4088 8446 
1. Suppleant: ... Jesper Jensen, Mobil 2330 5120 
2. Suppleant:  .. Dianna Klacar, Mobil 5041 4717 
 
Der afholdes generalforsamling hvert år i februar, og alle opfordres til at 
komme og deltage i dette og høre hvad der rører sig på rideskolen. Ved valg 
kan en forælder stemme på barnets vegne, 1 stemme pr. barn. 

Ridelærere 

· Frederikke Spanggaard: 2070 4599 
· Mette Kofoed: 2982 0084 
· Henriette Holm:  
· Jette Skram: 2256 5935 
· Nanna Væggemose:  6165 2990 
· Marianne Frederiksen: 3062 5376  

Hvis du er forhindret i at komme til ridning en dag, så husk at melde af-
bud til din ridelærer. 

Aktivitetsudvalget 
Rikke Tang 
Christina Jespersen 
Didde Grønne 
Caroline Gjerløv 
Frederikke Spanggaard 
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Sådan finder du rundt på rideskolen 

Aktivitetsudvalget hjælper bestyrelsen i forbindelse med diverse arran-
gementer på rideskolen, nye ryttere m.m. 

Sponsorudvalg 
 
Sponsorudvalget står for indsamling af sponsorater i form af gaver, 
kontante beløb eller varer til brug i forbindelse med stævner samt års-
sponsorer som hvert år giver et fast beløb i sponsorat til rideskolen. 
Hvis du har kendskab til en virksomhed der kunne tænke sig at sponso-
rere et eller andet så sig endelig til, vi har altid  
 
Hvis du har lyst til at være med i, eller bare hjælpe aktivitetsudvalget 
eller sponsorudvalget, så kontakt os endelig, der er altid brug for en 
mere. 

Frivillige på rideskolen – ”Ja, tak” 
Rideskolen trænger som alle andre steder ofte til en reparation, en 
gang maling, udskiftning af en lampe, reparation af noget træværk eller 
en gang rengøring i rytterstuen og mange, mange andre småopgaver 
som vi altid er glade for at få hjælp til. Har du lyst til at give et nap med, 
hvis du alligevel sidder og venter på rideskolen, så sig endelig til. Klub-
ben er altid glad for en hjælpende hånd. 
Måske gemmer der sig en håndværker et sted, som lige kan hjælpe 
med en vandhane der drypper eller en dør der binder, sig endelig til. 
Eller en madmor/-far som engang i mellem vil lave mad om onsdagen? 
Skriv til post@hodsagerrideklub.dk – eller sms til 2217 5047. 
 
 
 

Lille dressurbane 

Fold 

Storstald 

Rytterstue 

Mellemstald 

Ponystald 

Sadelrum Toilet 

Lille dressurbane
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