
 

Facilitetskort 
 
 
 

Benyttelse af ridehal og udendørsbane dressur/spring. 
 

Årskort                                                                          kr. 1.375 
½ årskort 6 mdr. vilkårligt på året    kr.    975 

Vinterkort (1/10-30/4) 7 mdr.                                       kr.    975 

Sommerkort (1/5-30/9) 5 mdr.                                       kr.    675 

Månedskort (fra 1. til sidste i mdr.)                           kr.    200 

Pr. gang (betaling inden ridning)                                   kr.      50 

 
Rabatter: 
1. hest betaler normalpris, herefter udregnes rabatter. 

      Flere heste med samme ejer eller rytter  - 50% rabat  
      Familier (mor, far og søskende) – 25 % rabat fra 2. familiemedlem 

Disse rabatter gælder ved månedskort. 

 
OBS – 1. gangs brugere skal medbringe vacc. kort til forevisning. 

       (følger hesten) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



Ridehusregler 
 
 

1. Der må ikke være 2 eller flere der underviser på én gang. 

2. Udefrakommende ryttere skal have indløst facilitetskort, samt have hesten vaccineret 

og hestepas for fremvisning. 

3. Man må gerne benytte ridehuset tillige med der er undervisning  hvis alle er enige om 

dette. 

4. Sker der væsentlige ændringer i ridetimernes fordeling er det underviserens pligt at 

oplyse om dette. 

5. Tag hensyn til de ryttere der får undervisning, dog skal de almindelige regler gælde 

som hovedregel 

6. Man mødes venstre mod venstre. 

7. Der skal skridtes på hovslaget én og én, således at andre ryttere ufortrødent kan 

fortsætte ridningen uden hindringer. 

8. Alle under 18 år skal under ridning bære hjelm. 

9. Børn og unge under 18 år skal benytte sikkerhedsvest ved springning, ligesom der 

opfordres til at man ikke springer alene. Ryttere over 18 år henstilles til at benytte 

springvest 

10. Ved mange ryttere i ridehuset, henstilles det til, at man ikke parerer på hovslaget, 

hverken for at snakke eller for at øve parader. 

11. Der må kun longeres i ridehuset når de øvrige ryttere, de som er der når du kommer, 

har givet lov – DVS, DER SKAL ALTID SPØRGES OM LOV TIL AT LONGERE!  

12. Når der er andre ryttere i ridehuset, er der kun plads til en hest i longe. 

13. Longering foregår i hovedtøj, kapsun eller andet beregnet til dette formål.  

14. Er der mere end 5 ryttere i ridehuset og blot én rytter føler at det er for uoverskueligt, er 

det den ældste ryttere der bestemmer. DVS, at han/hun bestemmer hvilken volte man 

rider og siger til, når der skiftes volte. 

15. Er der mere en 5 ryttere i ridehuset, er det ikke tilladt at motionere sin hest ved at 

trække den eller longere den. 

16. Benyttes springmateriellet uden for de afsatte springtider, må det ikke genere de øvrige 

ryttere. DVS, er der én rytter der ikke ønsker springene i ridehuset, skal materiellet 

fjernes. 

17. Der rides med hovedtøj, kapsun eller lignende som er beregnet til ridning. 

18. Heste pære mm skal fjernes efter endt ridning, dog uden gene til evt. resterende ryttere 

i ridehuset. 

  


