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Reglement i staldene: 

Ølgod & Omegns Rideklub (ØOR) blev stiftet 2. februar 1976 med 32 medlemmer. Siden er klubben vokset, og har nu ca. 150 medlem-
mer fordelt på børn, voksne og støttemedlemmer. 
Klubben er medlem af Dansk Rideforbund. 
ØOR er en forening der ønsker at fremme interessen for ridesporten, og hestens brug og pleje. 
Vi har forskellige aktiviteter på rideskolen, f.eks. stævner, arbejdsdage, elevundervisning, samt opstaldning af medlemmernes he-
ste.  
Vi kan desuden tilbyde enetimer i dresser på højt niveau ved berider Claus Sørensen. 
At ride på en rideskole, er mere end bare at komme og sætte sig på en hest. I dette skriv har vi forsøgt at give svar på nogle af de 
spørgsmål, der måtte melde sig hos nye medlemmer. 

Praktiske oplysninger: 
Hvad skal man have på? 
Du kan i første omgang nøjes med et par gummistøvler, et par bukser uden for kraftige sømme, bluse, og evt. en jakke, som gerne 
må blive beskidt. 
Der er et krav om at alle skal ride med hjelm, men du kan låne en hos os indtil du ved om ridning og heste er noget for dig. 
Den første ridetime er en prøvetime! 
Ved din første time skal der udfyldes et indmeldelses-skema. Indmeldelsen er dog kun gældende såfremt du kommer igen og den 
gratis prøvetime er kun gældende såfremt du ikke ønsker at fortsætte til ridning. 

Underviseren vil hjælpe med de praktiske ting i stalden inden undervisningen. 

Kom i god tid—gerne 15 min før. Hesten skal strigles og sadles op inden den skal rides på. En undervisningslektion er 45 min. 

Al færdsel foregår på eget ansvar og risiko, så du skal være dækket af din egen fritids– og ulykkesforsikring! 

Reglement i ridehallen og på udendørsbanerne: 

Der må ikke rides gennem stalden! 
Stalden er åben dagligt mellem 7 og 22, 
Hestene må kun stå bundet på staldgangen når der arbejdes med dem. 
 
Løb, leg og råb i stalden er ikke tilladt.  
Stalden er hestenes fristed. Her skal de hvile mellem ridetimerne. 
Vi anbefaler alle at bære hjelm, når de færdes i stalden. 
Bær fastsiddende lukket fodtøj når du færdes i stalden. 
Vær opmærksom når du færdes i stalden. 
Ryd op efter dig, så der er sikret fri passage. 
Vis hensyn til de ryttere, der modtager undervisning - ingen løb, leg og råb i hallerne. 
Hunde holdes i snor på hele området. 

Sidste mand sætter kæder op,  
slukker lyset og lukker dørene! 
Alle rydder op efter sig selv! 
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Priser, undervisning: 

På elevhest. 
1 lektion pr. uge under 16 år:           320 kr. pr. md 

1 lektion pr. uge over 16 år:              370 kr.pr. md 

Enetime 30 min.;       175 kr. pr. gang 

Part på elevhest pr. mdr.:                800 kr. pr. mdr. inkl. 2 undervisningstimer 

På egen hest. 
1 lektion pr. uge:                                260 kr. pr. md 

1 lektion pr. uge inkl. ridehuskort:    535 kr. pr. md 

 
Medlemskab: 

Under 16 år:              300 kr. pr. år 

Over 16 år:         450 kr. pr. år 

Passivt medlemskab:         150 kr. pr. år 
 
Hvis du har spørgsmål eller ønsker du at booke tid til en prøvetime, er du velkommen til at kontakte Carina Jespersen tlf. 42 24 23 
30. 
Udmeldelse skal ske til klubbens mail på oor@oor.dk
 

Medlem af Dansk Rideforbund 

Ridning i ridehaller og på udendørsbanerne skal være præget af hensynsfuldhed og omtanke. 
Al færdsel foregår på eget ansvar. 
Der rides altid venstre mod venstre. 
Longering må finde sted i begge haller. Dog kun når der ikke er undervisning, og eventuelle ryttere i hallen har givet deres tilla-
delse. 
Heste må kun lukkes løs i den lille hal, og under opsyn! 
 
Springmateriel må kun anvendes i forbindelse med undervisning. 
Trense er minimumudstyr, når man rider på ØOR 
Det er obligatorisk at ride med hjelm i hht. bestemmelser fra DRF. 
Alle under 18 skal altid ride med sikkerhedsvest ved springning i hht. bestemmelser fra DRF. Vi anbefaler ALLE at bruge sikkerheds-
vest ved springning. 
Ved undervisning er hallen lukket for andre end deltagerne.  
Kun undervisere ved ØOR må færdes til fods på banen, når der er mere end en rytter.   
 
Faste undervisere skal være ansat ved ØOR. Eksterne undervisere har mulighed for at leje hallen ved betaling af 300 kr. pr. time. 
Henvendelse skal ske til hal@oor.dk


