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“Derude i svinget bag buske, løvtræer og gamle høje graner ligger rideskolen” 

Ølgod og Omegns Rideklub, Mejlvangvej 20, 6870 Ølgod               18. april 2016

Velkommen til Ølgod & Omegns Rideskole
Du kører fra Ølgod by forbi kirken og 
ud gennem det nye boligkvarter ud ad 
Mejlvangvej. Derude i svinget bag 
buske, løvtræer og gamle høje graner 
ligger rideskolen Ølgod og Omegns 
rideskole. 

Rideskolen der siden 1974, har 
dannet rammen om aktiviteter i 
selskab med heste og ponyer. Her har 
hestefolket på godt og ondt tilbragt 
utallige timer i samvær med både ”fir-
benede” og ”tobenede” og alle med 
forskellig tilgang og behov.  

Stedet der over tid har kunnet rumme 
hestefolkets vidt forskellige 
personligheder og tilgang til 
hestenes verden.



“I elevskolen er handicapridningen varetaget af handicapinstruktør og hjælpere”

Ølgod og Omegns Rideklub, Mejlvangvej 20, 6870 Ølgod               18. april 2016

Faciliteter
Hos Ølgod og Omegns Rideskole er 
alle staldene i brug. Der er 14 privat-
opstaldede heste samt 14 ponyer og 
heste til brug for rideundervisning i 
elevskolen og handicapridningen. Der 
rådes over 2 ridehuse, og 3 hektar 
fordelt på 6 luftefolde. 

Der er tilknyttet berider til stedets 
øvede ryttere og de mange der 
kommer kørende udefra. I elevskolen 
er ansat en ridelærer og handicap-
ridningen varetages af handicap-
instruktørere og hjælpere. 

Staldene passes af fastansat stald-
medhjælper i samarbejde med 
opstaldere og teenageelever. 



“Rideskolen har formået at holde trit med tiden med tilbud og gode faciliteter”

Ølgod og Omegns Rideklub, Mejlvangvej 20, 6870 Ølgod               18. april 2016

Historien bag Ølgod og Omegns Rideklub
Det hele starter i februar 1974, hvor 
driftige lokale hesteinteresserede 
med frivillig arbejdskraft får bygget og 
etableret Mejlvangvej 20, Ølgod og 
Omegns Rideklub. 

Rideskolen har op gennem årene 
formået at holde trit med tiden med 
alsidige tilbud og gode faciliteter. 

Der har været undervist i spring og 
dressur. Man har deltaget i jagter, 
og der har været skovturshold, dis-
tanceridning og rytterlejre for de 
yngste og seniorhold for de ældste. 

Der har været handicapridning og 
trækkerhold, og der har været 
undervisning på højeste plan med 
deltagelse i distriktsmesterskaber, og 
dygtige ryttere har over tid 
repræsenteret klubben til distrikts-, 
landsdels- og landsstævner i spring og 
dressur helt til Grand Prix.



“Mange timer er blevet lagt af frivillige engagerede medlemmer”

Ølgod og Omegns Rideklub, Mejlvangvej 20, 6870 Ølgod               18. april 2016

Engagerede medlemmer
Stabile bestyrelser har formået at 
holde Ølgod og omegns Rideklub ”up 
to date” gennem løbende moderni-
sering og byggeri af 20x60 ridehal, 
moderne sekretariat og mødelokale 
og ny boksafdeling til private heste, 
der opfylder loven om hestehold. 

Mange timer er blevet lagt af 
frivillige engagerede medlemmer i og 
udenfor bestyrelserne, der alt 
sammen munder ud i en fortælling 
om en rideklub, der er kendt for 
afvikling af gode stævner og andre 
arrangementer. Ligeledes er ride-
klubben kendt for at kunne rumme og 
påtage sig forskellige sociale opgaver, 
at være et fristed for børn og voksne 
og over tid skabe god gænge og øko-
nomi. 

Alt dette er opbygget i en heste-
verden, hvor meninger brydes, og 
hvor tilgange til omgangen og brugen 
af hesten er vidt forskellig.



“Bestyrelserne har forstået at udvikle og udbygge Ølgod og Omegns Rideklub”

Ølgod og Omegns Rideklub, Mejlvangvej 20, 6870 Ølgod               18. april 2016

Tradition
Når det er lykkedes i en tid med skole-
reform og mange fritidstilbud til børn 
og unge, at holde på medlemmer og 
aktiviteter, undervisning og stævner, 
opstaldere og opretholde en vel-
fungerende handicapordning, så 
skyldes det Ølgod og Omegns 
Rideklubs tradition med at yde en 
fælles ansvarlig indsats. 

Rideskolen holder fast på de rigtige 
beslutninger, og bestyrelserne har 
forstået at udvikle og udbygge Ølgod 
og Omegns Rideklub rettidigt og med 
omhu, indsigt og økonomisk 
ansvarlighed.



“Vi vil være i front og fremstå som et topmoderne ridested i Varde kommune”

Ølgod og omegns Rideklub, Mejlvangvej 20, 6870 Ølgod        18. april 2016

Vision for Ølgod og Omegns Rideklub
Ølgod og Omegns Rideklub vil mål-
rettet fastholde rideskolens for-
nemme traditioner. Vi vil være et 
ridested og en klub, der kan rumme 
bredt. Det skal være et sted, hvor det 
er rart at komme, og hvor der hersker 
god tone. 

Der skal være plads til heste-
oplevelser for ALLE og undervisning 
på ALLE niveauer, herunder 
aktiviteten handicapridning. 

Ølgod og Omegns Rideklub skal være 
en klub og et ridecenter med god 
orden i økonomien. 

Vi ønsker at udvikle faciliteterne, så 
de matcher de nye lovkrav på miljø og 
hestevelfærd. 

Vi vil være i front og fremstå som et 
topmoderne ridested i Varde 
kommune.



“Rideklubben skal fremstå som en særdeles tiltalende og velfungerende rideklub”

Ølgod og Omegns Rideklub, Mejlvangvej 20, 6870 Ølgod               18. april 2016

Renovering og nyt byggeri
For at Ølgod og Omegns Rideklub kan 
fremstå som et topmoderne rideklub, 
må der foretages nødvendige 
investeringer i miljø og energi-
besparende tiltag og hesteloven 
betinger udbygning af hestestalden.  

Der ønskes etablering af ny 
20x60 m udendørs ridebane, 
motionsrundel/skridtmaskine og 
lagerplads til hø og halm, og der skal 
anlægges en større og bedre 
parkerings- og aflæsse plads. 

Samlet er det målet at Ølgod og 
Omegns Rideklub skal fremstå som en 
særdeles tiltalende og velfungerende 
rideklub, der samtidig vil være 
fremtidssikret i mange år fremover.



Ølgod og Omegns Rideklub, Mejlvangvej 20, 6870 Ølgod               18. april 2016
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