Velkommen til

Egtvedvej 14, 6040 Egtved
Hjemmeside www.egr.dk

Nye Medlemmer
Velkommen til Egtved Rideklub.
Egtved Rideklub har sat følgende regler sammen for at forbedre sikkerheden for elever og forældre,
der bruger vores faciliteter.
Mød altid op i god tid, derved undgår du at stresse dig selv og hesten. Du skal beregne mindst 20
min før ridetimen til at strigle og sadle op. Forvent teoriundervisning i stalden. Hvis du ikke ved,
hvilken pony du skal ride på, så skal du henvende dig til ridelæreren, så kan hun fortælle dig det.
Når du har hesten/ponyen i opbindingen, skal den være bundet fast i begge kæder, så den ikke kan
løbe frem eller finde på andre unoder. Så skal du strigle hesten/ponyen og husk altid at efterse og
rense hovene.
Opsadling: start altid med at lægge sadlen på og spænd gjorden op i det første hul. Derefter lægges
grimen om halsen, stadig bundet fast i kæderne, og hovedtøjet lægges på. Bind aldrig kæderne fast
på hovedtøjet/biddet. Spænd nu gjorden fast.
Træk hesten/ponyen ind i ridehallen og sid op inde på midten. Der rides altid venstre mod venstre.
Når ridetimen er færdig, trækkes hesten/ponyen ud i stalden, og alle ovennævnte punkter
gennemgås bagfra. Biddet vaskes, sadel og hovedtøj hænges på plads, og man fejer og rydder op
efter sig. Kontroller at grime sidder korrekt og tilpas stram, så vi undgår løse dyr i stalden og tabte
grimer på folden.
Er Du/I nystartede, eller føler I jer ikke helt trygge, så kontakt ridelæreren og hun vil finde en, der
kan hjælpe jer godt i gang.
Bestyrelsen forventer at høre, hvis I har mangler i undervisningen eller andet. Vi er kun så gode
som I gør os til.
Relevante telefonnumre kan findes på hjemmesiden.
Tilmeld dig vores Facebook side, så er du mere opdateret med, hvad der sker i klubben. Den hedder
Egtved Rideklub – EGR (kun for medlemmer)

Generelt
Ind- og udmeldelse
- Indmeldelse, der udfyldes en blanket. Efter at kasseren har modtaget denne, udsendes der
faktura på den fremtidige ydelse, samt den til nu modtagne ydelse.
-

Udmeldelse skal ske senest den 15 i måneden, ellers opkræves for næste måned.

-

Udmeldelse skal være skriftligt, på dertil hørende blanket – findes på hjemmesiden.

-

Undervisning, medlemskontingent og opstaldning er forudbetalt.

-

Husk ved betaling at bruge det 4 cifrede medlemsnummer.

-

Blanketter findes på www.egr.dk.

Betaling
- Der opkræves over Nets. Tilmelder man sig ikke betalingsservice opkræves der et gebyr p.t.
på kr. 50 pr. måned.
Undervisning
- Tjek op på vores Facebook evt. hjemmesiden angående aflyst undervisning på stævnedage.
-

Rider man på det første eller sidste hold i spring, skal man hjælpe med banebygningen /
oprydning.

-

Ved enetimer på elevhest, betales leje til klubben.

-

Meld afbud til ridelæren hvis du ikke kommer. Gerne på SMS.

Ferie
- Se hjemmesiden
Udstyr
- Alle ryttere skal bruge godkendt ridehjelme med mærket EN1384:2017 eller VG1 01,040.
Bemærk dette er nye regler efter 31. december 2017.
-

Er man lige begyndt, kan man bruge cykelhjelm og gummistøvler.

-

Ved spring skal ryttere under 18 år bruge springvest.

Hest med
- Kun ryttere med halkort må sadle op i stalden. Ingen udefrakommende heste må stilles i
bokse.
-

Hvis man rengør sin trailer, skal affaldet køres på mødningspladsen.

-

Halkort følger hesten, den må rides af to medlemmer indenfor samme hustand.

Hjælp
- Hvis Du rider stævner, forventer vi, at Du/dine forældre er behjælpelig med praktiske
opgaver. Dette er en forudsætning for at kunne afvikle stævner.
-

Ved 8 timers stævnehjælp inden for et kalenderår, inviteres man til hjælperfest.

-

Opstalder skal hjælpe til 2 arbejdsdage om året.

Information
- Meddelelser lægges så vidt muligt ud på klubbens Facebook og hjemmeside www.egr.dk
-

Stævnedatoer lægges på hjemmesiden.

-

Propositioner kan findes på www.go.rideforbund.dk og www.live.rideforbund.dk

-

Propositioner til ministævner lægges på hjemmesiden / Facebook

Andet
- Små børn skal holdes under opsyn af en voksen.
-

Ryd op efter jer selv og jeres børn i rytterstuen.

-

Husk at lukke døre / porte ved blæst og frost.

-

Ophold i halmladen er forbudt for uvedkommende.

-

Hunde skal føres i snor og efterladenskaber fjernes.

-

Konstruktiv kritik til rette vedkommende under 4 øjne eller på mail til alle i bestyrelsen.

-

Bevar altid en god tone

Har du kritik eller gode forslag, så gå til bestyrelsen eller skriv det ned og læg det i postkassen i
stalden. Kun ting med navn på behandles.

Stalden
Her er nogle praktiske oplysninger, som forhåbentlig vil gøre det lettere for dig at være ny i stalden.
Opstaldning
- I den nye stald kører vi med ”madras”. Det vil sige, at der muges i bund ca. hver 14 dag, og
at staldmanden dagligt giver frisk halm. Hvis du synes, at der er givet for lidt, så skriv det på
tavlen. Lad venligst være med selv at tage halm.
-

I de bokse, hvor der er selvpasser, muger man selv ud. Man må i den forbindelse ikke selv
tage nyt halm – man må klare sig med det man har. Staldmanden vil så give mere næste dag,
såfremt der vurderes at der er behov for det.

-

Ønsker du, at din hest skal stå på spåner eller lign. kan dette kun lade sig gøre i de anviste
bokse, og de som er selvpasserboks.

-

Forår, sommer og efterår åbnes vinduerne hver morgen af staldmanden og lukkes igen om
aftenen af den, der fodrer. Om vinteren lukkes vinduerne af staldmanden ved middagstid.
Ved meget dårligt vejr skal vinduerne ikke åbnes. Det er staldmanden, der vurderer om der
åbnes eller ej.

-

Gitrene i boksdørene er normalt åbne, så husk at åbne igen, hvis du har lukket ind til en
”emsig” hest.

-

Spindelvæv på og omkring ens boks samt renholdelse af krybbe samt vandkopper, skal
hesteejeren selv sørge for.

-

Din hest kommer kun ud, såfremt den bærer grime.

-

Vi skal alle huske at samle klatter op på gulve og fliser.

-

Der er ferielukket i juli måned. Dvs. at har man opstaldning, er det selvpasser, samt
reduktion i prisen. Dog kan EGR tilbyde pasning i de 4 uger, såfremt der er nok opstalder og
opstalderne kan finde en person, som vil påtage sig dette job.

-

Sommergræs tilbydes også.

-

Man har ingen ret til samme boks igen, hvis opstaldning opsiges i en periode.

-

Man sadler op, der hvor hesten bor.

Foder
- Vi fodrer med fuldfoder, 3 gange dagligt. Wrap gives 1 gang om morgenen. Der kan mod
ekstra betaling tilkøbes aften wrap, som du selv skal sørge for at give hesten. Husk egnet
spand med navn på.
-

Der fodres evt. med hø i sommermånederne ved få opstalder og wrap i efterårs- og
vintermåneder.

-

Det er forbudt selv at tage foder, wrap eller halm.

-

Hvis du har ændringer, aftales det med staldmanden.

-

Har du gulerødder eller andet til at stå, så sørg for navn på det og hold rent, så der ikke
forefindes rådne gulerødder eller andet på gulvet.

-

Opstaldernes private foder må kun være på det anviste sted.

-

Privat hø skal på anvist sted. Du har en palle til rådighed til dit hø. Husk at holde rent
omkring din palle.

Pleje
- Vi har vaccination 2 gange årligt. Du kan tilmelde dig ordningen hos bestyrelsen. Det er dit
ansvar at hesten/ponyen er vaccineret.
-

Ormekur. Der tages gødningsprøve 2 gange årligt. Dette sørger klubben for og der afregnes
sammen med bokslejen.

-

Liste over de heste, som skal have taget gødningsprøve hænges på tavlen i stalden.

Staldskabe
- Medbringer du, som opstalder, et staldskab, skal det placeres på den anviste plads. Man skal
selv sørge for at feje under skabet efter behov. OBS: kun et staldskab pr. opstaldet hest.
- Max størrelse på staldskabe 70 * 70 * 200 b*d*h, det skal have hjul på.
Andet
- Lyset i stalden betjenes lige indenfor porten og slukker selv. I ridehallerne styres lyset af
sensorer, der aktiveres ved bevægelse.
-

Det er på forældrenes eget ansvar, hvis jeres barn rider skovture eller rider i hallen uden
opsyn.

-

Elevheste må kun rides udenfor rideklubbens område efter aftale med Christel.

-

Ønsker du at leje en elevhest, så kontakt Christel.

-

Ophold i halmladen er forbudt for uvedkommende.

-

Brug opbindingerne og vandspiltov i egen afdeling og hold altid hesten under opsyn.

-

Opbindingerne må kun bruges af udefrakommende med halkort. Ingen udefrakommende
heste må stilles i bokse eller spiltov.

-

Små børn skal holdes under opsyn af en voksen.

-

Husk at feje og rydde op efter dig.

-

Saml klatter op på gulve og fliser.

-

Husk at lukke døre / porte ved blæst og frost.

Folde
Hegn
- Har du problemer med hegnet, kan strømmen afbrydes ved dommertårnet på springbanen.
Husk at tænde igen.
-

Ved ødelagt hegn / led bør man selv lave det. Husk også at give besked til staldmanden, så
hegnet kan blive tjekket. Hvis du ikke kan lave det, skal der gives besked til staldmanden,
samt skrives på tavlen. Led må ikke ligge på jorden.

Fold
- Hvis din hest kan gå sammen med klubbens heste, kan den lukkes ind og ud sammen med
dem. Hvis der er mange heste, deles de evt. op efter et skøn. Man kan også selv lukke hesten
ud og ind på hverdage efter kl. 13.00. VIGTIGT: husk at lukke leddene, hvis du selv tager
heste ind.
-

Det er altid staldmandens vurdering, om hestene skal ud f.eks. pga. vejret.

-

Staldmanden lukker hestene ud om morgenen senest kl. 9.00 og ind ca. 11.30 dog senest kl.
14.00 på hverdage. Hesten bliver ikke lukket ud, hvis den ikke har grime på.

-

I weekender, ferie og helligdage skal man selv sørge for at lukke heste ud og ind. Se tavle i
stalden for anviste folde.

-

Det er ejers eget ansvar hvis ens hest står selv, når andre tager deres ind.

-

Følg med i foldordning på opslag i stalden eller breve. Ved tvivl spørg staldmanden.

Andet
- Ekstra ydelser kan tilkøbes ex. dækken eller klokker af og på eller at hesten skal trækkes til
og fra folden.
-

Se hjemmesiden for priser

Ridehaller
Vedligehold
- Der harves minimum 2 gange om ugen og der vandes efter behov.
-

Brug skraldespandene til affald, askebægre / krukker er til cigaretter.

-

Vær opmærksom på sortering af affald.

-

Husk at samle klatter på alle dressurbaner.

Andet
- Rid altid venstre mod venstre og vis hensyn til andre ryttere.
-

Friridning samtidig med holdundervisning kan foregå hvis ridelæreren skønner, at der er
plads dvs. spørg inden du sadler op / rider ind.

-

Løse heste, kun i den lille hal og kun under opsyn. Husk at jævne huller efter jer.

-

Longering tilladt under hensyntagen til andre.

-

Løsspringning tilladt, såfremt ingen andre ønsker at benytte hallen.

-

Springtider i weekender, ferier og helligdage – se tider på hjemmesiden.

-

Sæt springmateriel eller andet på plads efter brug.

-

Hvis der springes uden for undervisningstimerne, skal der være en kompetent person over
18 år til stede.

-

Ryd op efter dig.

-

Port til hallen skal holdes lukket pga. vejr og vind om efteråret og vinteren.

-

Port til hallen anbefales lukket. Står porten åben, vil bunden ikke kunne holdes støvfri.
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