Velkommen til Sundeved Rideklub.

I dette hæfte finder du alle informationer vedrørende medlemskab af
klubben, undervisning, og opstaldning.

Legbjergvej 7b, Vester Sottrup, 6400 Sønderborg
www.sundevedrideklub.dk

Sundeved Rideklubs bestyrelse består af:
Formand
Peter Schmidt, Tlf.: 74 46 82 94/21 40 82 83
e-mail: bestyrelsen@sundevedrideklub.dk
Næstformand
Tina Callesen, Tlf.: 20 48 78 84
Kasserer
Inga Jørgensen, Tlf.: 61 77 11 49
Sekretær
Lis Clausen, Tlf.: 21 83 64 87
Bestyrelsesmedlem
Peter Lausten, Tlf.: 40 17 72 31
Suppleanter
Rina Andersen,
Kirsten Krogh Christensen,

Ønsker du at være medlem:
Prisen på kontingent for medlemmer er følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Aktiv over 18 år
500 kr. / år *1
Aktiv under 18 år 450 kr. / år *1
Familiekontingent 1000 kr. / år *1
B-kontingent
300 kr. / år *2
Børn/forældre
175 kr. / år (forældre skal være passive)
Passive
75 kr. / år
Passive ægtepar 100 kr. / år

*1 : Herudover betales et beløb på 300 kr. pr. år som vil blive
tilbagebetalt såfremt pågældende har deltaget i 2 gange
arbejdslørdage
*2 : B-kontingent er for dem som kun vil bruge SDR som
startklub.
*1: Arbejdslørdage bliver afholdt 6-8 gange årligt efter behov fra kl. 9.30 –
15.00. Se efter opslag i ridehallen og på hjemmesiden.
Det er virkelig en fordel at komme til arbejdslørdage. For det første fordi du
som medlem får dine 300 kr. igen, hvis du har deltaget i mindst to
arbejdslørdage, men ikke mindst fordi det er et sted du eller dine børn
kommer hver dag. Nogle har en hest, og hvem ønsker ikke et godt sted til sin
hest. Den eneste måde vi kan blive ved med at have en rideskole, hvor der er
rart at være, er hvis vi alle deltager i vedligeholdelsen. Dermed sparer vi jo
også penge til dyre reparationer, hvilket kan være med til at bevare det lave
prisniveau vi har nu på rideskolen.
Alle er yderst velkommen til at deltage. Det ville være rart, hvis forældrene
til børnene havde lyst til at engagere sig i livet og arbejdet på rideskolen. Det
er faktisk hyggeligt på arbejdslørdage. Man får snakket lidt hestesnak og om
hvordan det i øvrigt står til. Så kom, mød op og få nogle hyggelige timer.

Ridebanekort:
Ridebanekort pris:
1. hest
2. hest og efterfølgende

300 kr.
150 kr.

Får man holdundervisning eller ene undervisning på privathest – udefra – og
kun benytter hallen den ene time pr. uge koster ridebanekortet 200 kr. pr.
mdr. derud over kan faciliteterne benyttes lørdage og søndage.
Ridebanekort hvor faciliteterne benyttes max. 1 undervisnings time pr. uge
Koster 100 kr. pr. mdr.
Ridebanekort købes for mindst ½ år ad gangen i januar og august.
Inga  61 77 11 49
Præsentation af rideklubbens undervisere:
Holdundervisning:
Anette Nicolaisen Tlf.: 29 65 22 29
Anette Nicolaisen er kontaktperson vedr. holdundervisning.
Frederikke Ravn Nielsen Tlf.: 29 84 83 79
Lis Clausen Tlf.: 21 83 64 87
Kvadrille:
Harry Clausen Tlf.: 40 60 92 34
Spring undervisning:
Mona Holm Tlf.: 22 30 33 85
Eneundervisning:
Bjarne Iversen

Tlf.: 22 56 51 55

Julie Dyrgaard

Tlf.: 20 94 79 84

Elsebeth Dresler

Tlf.: 23 23 72 77

Anna Mette Reinholdt Tlf.: 28 70 64 63
Zina Clausen

Tlf.. 23 36 74 33

Tobias Dolin

Tlf.: 20 87 51 24

Susanne Jochimsen

Tlf.: 28 94 16 14

Priser på undervisning:
Holdundervisning i dressur
•
•
•
•

Elevhest 1 time pr. uge: Kr. 250,- pr. md.
Elevhest ½ time pr. uge: Kr. 125,- pr. md.
Privat hest 1 time pr. uge: Kr. 200,- pr. md.
Privat hest ½ time pr. uge: Kr. 100,- pr. md.

Eneundervisning i dressur
• Individuelt pr. underviser
Springundervisning
• Elevhest/ Privat hest: kr. 70,- pr. gang
• Spring gymnastik kr. xx,- pr. gang
• Løsspringning kr. xx,- pr. gang

Faciliteter:
Sundeved Rideklub har plads til 50 heste. Der blev i 2001 opført 39 bokse til
hestene som blandt andet foregik ved frivillig arbejdskraft. Der er derefter
blevet opført endnu 3 bokse i rideklubben. Ligeledes er der i august 2004
opført yderligere 8 bokse.
Klubben har 2 ridehaller på 60 x 20 meter, samt en udendørs ridebane på 64 x
24 meter.
I forbindelse med ridehallerne finder man et cafeteria, hvor man til hverdag
kan købe lidt at spise og drikke, samt slik. Til vores stævner kan man købe
det lækreste mad til meget rimelige priser. Der er et opvarmet opholdsrum i
forbindelse med cafeteriet, med udsigt til ridehallerne
Imellem de 2 haller er der en gang, så man som publikum kan se, hvad der
foregår på begge baner.
Vi har 2 nye flotte løbefolde, hvor man kan lukke sin hest ud og en indhegnet
longeringsbane, hvor man kan longere sin hest.
Ridehusregler:
• Skridte for og af foregår ved at man én og én skridter rundt på
hovslaget venstre rundt
• Der må kun longeres i Ridehal 1.
• Hjørnet er til at man tager sit tæppe/jakke af og på. Ikke til snak
• Man rider venstre skulder mod venstre skulder
• Tag hensyn til den der får undervisning
• Underviser må ikke kontaktes/forstyrres når der undervises.
• Ingen løse hunde i ridehallerne
• Max. 8 personer når der er undervisning, incl. den der får
undervisning
• Hold min. 2 meters afstand
• Skal man trække med sin hest, foregår det i Trense/hovedtøj og på
venstre volte på hovslaget
• Alle skal bære ridehjelm.
• Børn under 18 år skal bære springvest når der springes.
• Der må ikke rides med høretelefoner.

Informationer til dem der har eller ønsker at få heste
opstaldet hos SDR.
Staldens bestyrelse består af:
Formand: Peter Schmidt, Tlf.: 74 46 82 94/21 40 82 83
e-mail: staldudvalg@sundevedrideklub.dk
Næstformand: Knud Reinholdt, Tlf.: 72 58 46 00
Kasserer: Lone Toft, Tlf.: 21 64 15 99
Sekretær: Henrik Stefansen, Tlf.: 27 79 12 05
Best. medlem: Svend Hansen, Tlf.: 74 46 74 06/20 45 74 06
Hvordan foregår det når man vil leje eller købe en boks?
Når man har hest opstaldet hos Sundeved Rideklub skal man som ejer/lejer af
boksen være aktiv medlem af klubben. (se under kontingent hvad prisen er.)
Der er mulighed for at købe en boks hos SDR prisen kr. 3.600,00. Ejer man en
boks sørger man selv for at vedligeholde boksen hvis der går noget i stykker.
Har man i en periode ikke selv brug for boksen kan man leje den ud for 1 år
ad gangen, dette meddeles inden 1. juli til staldbestyrelsen, så de kan sørge
for at næste person på ventelisten kan blive kontaktet, så boksen kan blive
lejet ud.
Som lejer betaler man et depositum på kr. 600,00, og man lejer boksen for 1 år
ad gangen. Start for lejeåret er 1/8. Som lejer forpligtiger man sig til at
reparere boksen såfremt der skulle gå noget i stykker. Depositum
tilbagebetales efter at leje er ophørt.
Ønsker man at blive skrevet op til en boks, så kan man komme på ventelisten
(opdateres jævnligt, og kan ses på rideklubbens hjemmeside) For at kunne stå
på ventelisten skal man min. være passiv medlem. (se under kontingent hvad
prisen er). (kontaktperson Knud Reinholdt Tlf. 72 58 46 00)

Generel information:
Hingste og føl må ikke opstaldes. Vævere, krybbebidere og heste med
smitsom sygdom må ikke førstegangs opstaldes. Heste der opstaldes skal
være vaccineret og dokumentation skal forevises på forlangende af
staldudvalget.
Hestene der står opstaldet på Sundeved Rideklub er ikke omfattet af en
kollektiv brandforsikring.
Det betyder for hver enkelt heste ejer, at de selv skal sørge for at deres hest er
omfattet i en sådan forsikring. (Indboforsikringer dækker typisk her, men tjek
lige din forsikring for en sikkerheds skyld)
Udmugning
Alle hestene har en fast muge dag, dagen står skrevet på foderskiltet. HUSK
at lægge grime på din hest dagen inden din hest skal muges.
Hvis din mugedag falder på en helligdag, skal du selv sørge for at muge din
hest! Dette skal ske inden kl. 12 denne dag.
Hvilke arbejdsopgaver skal man deltage i når man har sin hest opstaldet
hos SDR?
Halmkørsel
Halmkørsel starter i juli/august måned. Man skal hjælpe et sted mellem 10-15
timer pr. boks, hvor man deltager i halmkørsel. Udebliver man kommer man
til at betale dobbelt pris for halmen.
Staldtjeneste
Man får i starten af august måned udleveret en seddel hvor man kan se
hvilke uger man har staldtjeneste. Det er 2 personer der deles om 1 foder uge
ad gangen.

Når man har foder uge skal man udføre følgende arbejdsopgaver:
Mandag – Fredag (aften)
• Give alle hestene halm
• Sørge for at alle gange er fejet
• Sørge for at der ser smidt halm ned fra halmloftet til næste morgen 25
baller
• Feje og holde vaskepladsen ren
• Køre med fodervognen kl. 17:30, og huske at fylde fodervognene op.
Lørdag – Søndag
• Samme som ovenstående, men også at fodre om morgenen inden kl.
8:00 og om middagen kl. 12-12.30.
• Tømme skraldespande i stalden
• Feje og tømme skraldespande i sadelrum, skabsrum & køkken
Falder din foderuge på nogle helligdage skal du både fodre morgen og
aften.

Generelle regler i stalden:
•
•
•
•
•
•

Ikke løbe på staldgangene.
Ryd op efter dig.
Ingen hø eller foderspande på staldgangen
Der må ikke strigles på staldgangene.
Har du været på vaskepladsen, så husk at feje efter dig.
Er du sidste mand i stalden om aftenen – sluk lys i stald, ridehal og
sadelrum.

