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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.  
Vi vægter sikkerhed meget højt på HORI, og skal alle hjælpe med at 
passe godt på hinanden og hestene. 

Ansvar 
Alt ridning og færdsel på rideskolen er på eget ansvar. 

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.  
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 kort eller lange ridestøvler. 

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

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 glasrummene lige inden for dø-
ren. Det er fx her, der hænger lister, så man kan tilmelde sig til stævner 
på rideskolen og opslag om køb og salg af brugt rideudstyr. 

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. 
Siden må også bruges til at køb og salg af brugt rideudstyr, så er du ny-
begynder og mangler udstyr, så spørg på siden, det kan sagtens være 
der er nogen der har noget i din str. som de gerne vil sælge. 

Forældredeltagelse 
Vi forventer, at børn har deres forældre med til undervisning, indtil de 
selv kan klare op sadling m.m. før og efter undervisning. 
Hvis der er behov for at trække hesten/ponyen i starten er det som ud-
gangspunkt også forældrene, der skal klare det, medmindre forældrene 
har lavet aftale med andre om at gøre det. 
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Ferie 
Rideskolen holder lukket i skolens sommerferie, dvs. fra sidst i juni til 
først i august. Husk selv at holde dig ajour med hvornår ridning starter 
op efter sommerferien. 

Priser 
Man betaler pr. måned for en undervisningstime om ugen: 
Dressurundervisning:  ............ kr. 160 
Springundervisning:  .............. kr. 200 
Leje af hest/pony:  ................. kr. 160 
 
For at deltage i undervisningen skal man være medlem af rideklubben. 
Medlemskab pr. år:  ............... Kr. 600 
Starter man efter 1/8 betales forholdsvis for resten af året. 
 
Passivt medlemskab pr. år:  ... kr. 300 
 
Betaling for undervisning skal ske den 1. i hver måned til:  
Reg.: 9107 – Konto nr.: 0002397668. 
Medlemskab betales primo januar hvert år.  
Hvis du ønsker at låne en pony/hest en time uden for undervisning, for-
udsætter det en vis erfaring, men dette kan gøres for kr. 75 pr. gang. 

Aktiviteter på rideskolen: 
• 4 årlige stævner 
• Fastelavns fest 
• Arbejdsweekender, hvor vi i fællesskab får ordnet forefaldende ar-

bejde på rideskolen og har det hyggeligt sammen. 
• Ridemærke undervisning 
• Julefrokost 
• Forårsmarked 
• Rytterlejr 
• Fællestur til Hingstekåring/Hest og Rytter i Herning 
• Fælles spisning om onsdagen, hvor der er springundervisning og 

mange ryttere i gang fra kl. 16:30 – 20:00. Klubbens madmødre la-
ver mad, som man tilmelder sig til i forvejen. Det er en god måde at 
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være social sammen med de andre ryttere. Alle medlemmer og for-
ældre er velkomne til at spise med og bare komme ud på ridesko-
len og opleve aktiviteterne om onsdagen. 

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 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 80. 
 
Tilmelding til stævner sker enten direkte på go.rideforbund.dk, her skal 
du kende din hest/ponys nummer, eller også snak med din ridelærer 
første gang, så hjælper hun helt sikkert gerne med tilmelding. 
 
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 live.rideforbund.dk. Det afhænger lidt af, 
hvor stort et stævne det er. 
 
I Hodsager Rideklub har vi typisk 4 stævner om året: 
Regionsstævne i foråret 
4-dags stævnet i uge 26/27 (torsdag til søndag) 
Klubstævne/Sponsorstævnet efterår 
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 

http://live.rideforbund.dk/
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eller nogle af de garvede ryttere, de kan fortælle meget mere om 
dette. 

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

Rideskolen generelt 
Gården hvor rideskole er på, ejes og drives af Villy Grønne.  
Christine Lange (kendt som Lange) er ansat som ansvarlig for stalden. 
 
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 forældre kaffe, som meget gerne må laves i 
rytterstuen. Husk blot at rydde op og sætter krus i opvaskemaskinen 
efter 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 
Kasserer: .......... Grethe Lykke Jensen, Mobil: 2924 5987 
Sekretær:  ........ Lisbeth Aaberg Kusk, Mobil: 4040 8007 
Medlem:  ......... Rikke Tang, Mobil: 2217 5047 
Medlem:  ......... Kenneth Bang Møller, Mobil: 2028 6072 
Medlem: .......... Nanna Væggemose, Mobil: 6165 2990 
1. Suppleant: ... Josephine Leer, Mobil: 5150 0986  
2. Suppleant:  .. Mette Weis Bæk, Mobil: 2233 3029 
 
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. 

Ridelærere 
Janne Nielsen, tlf. 2993 2078 
Alberte Dommerby Kristensen, tlf 2227 5878 

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

Aktivitets og sponsorudvalg 
Henriette Nygaard, tlf. 5098 5045 
Janni Rom Damgaard, tlf. 4010 3711 
Maj-Britt Knude Eriksen, tlf. 2442 4441 
Christine Tønnesen, tlf. 6110 0329(Sponsorudvalg) 
Carina Bork, tlf. 2762 6580 
Christina Olander Kant, tlf. 2282 6696 
Jette Stefansen, tlf. 3032 3976 (Sponsorudvalg) 
Mette Weis Bæk, tlf. 2233 3029 
 
Aktivitetsudvalget hjælper bestyrelsen i forbindelse med diverse arran-
gementer på rideskolen, indsamling af sponsorer, nye ryttere m.m. 
Hvis du har lyst til at være med i forældreudvalget, så kontakt os ende-
lig, der er altid brug for en mere. 
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Sådan finder du rundt på rideskolen 

 
 

Springbane 

Lille dressurbane 

Stor dressurbane 

Ridehus 

Fold 

Fold 

Fold 

Fold 

Jord fold 
Storstald 

Rytterstue 

Mellemstald 

Ponystald 

Sadelrum Toilet 

Ridehus 

Springbane

Stor dressurbane

Lille dressurbane
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