
Velkommen til Jordrup og Omegns Rideklub 
 
Vi har nu modtaget din skriftlige tilmelding og ser frem til nogle hyggelige timer  

sammen med dig på JORK. Udmeldelse skal ligeledes ske skriftligt og med 1 måneds varsel. 

 
Dette informationsbrev skal lige hjælpe dig godt i gang på rideskolen. 

JORK er udelukkende drevet af frivillige kræfter, og derfor er det vigtigt at man rydder op efter sig, og sør-

ger for at udstyret kommer på sin rette plads (strigler, hovedtøj og saddel). Vi der bruger en masse af vores 
fritid, vil sætte pris på at bruge tiden på hestene og ikke på at skulle rydde op hver gang der har været et hold 

inde og ride. 

 

Når du kommer for at ride, skal du selv sørge for at strigle og sadle hesten op, selvfølgelig er din ridelærer 
til at hjælpe + du skal sørge for den står godt i sin boks, dvs. du skal ordne boksen før eller efter timen ved at 

muge ud og strø op med spåner – din ridelære fortæller gerne hvordan det gøres. Ligeledes skal du også hu-

ske at feje spiltovet du har brugt og gangen skal fejes.  
Det er vores mål at have en klub der er rar og hyggelig at komme i, hvor medlemmerne (alle ryttere og for-

ældre til de mindre) alle deler dette ansvar, der er der også nogle daglige opgaver som vi ønsker hjælp til 

Bl.a. skal der gives hø til hestene og der skal gives vand på foldene. Opgaverne varierer lidt over året om 

hestene går ude på døgnfold eller står på stald om natten. 
 

Der er nogle ordensregler på stedet som alle bør efterleve. 

At ringe afbud til din underviser, hvis du ikke kommer. 

At man møder en ½ time før undervisningen, så der er tid til at strigle og nusse med sin pony/hest 
 

Mest til de mindste, men andre tager ikke skade af at læse nedenstående. 

At forældre til mindre børn (ca. under 12 år) hjælper til med at strigle, sadle op og strø. Vi der er i stalden 
hjælper selvfølgelig i det omfang der er tid. Men skal vi pludselig hjælpe et helt hold, og alle 6 ryttere kom-

mer 5 min. før ride timen starter, bliver der ikke meget tid til undervisningen. 

At man som forældre er med til at lære børnene den korrekte færden i stalden som er: 

* Man må ikke løbe på staldgangen 
* Man må ikke råbe og skrige i stalden 

* Gå aldrig bag en hest – de kan sparke 

* Rolig omgang med hestene – selv en rideskolehest, kan blive bange og dermed være til fare for dig. 
* Børn må ALDRIG selv hente hestene ud fra boksen eller hente dem på marken. 

Med håb om at alle ryttere som forældre får nogle fornøjelige timer på JORK. 

 

Tjek altid opslagstavlen for diverse informationer og ikke mindst for Girokort (hestene skal jo have foder 
hver dag) 

Sikkerhedsvejledning, vedtægter mm. hænger i rytterstuen og kan ses på hjemmesiden: www.jork.dk 

Hjemmesiden bliver opdateret løbende med forskellige nyhedsbreve og arrangementer. 

HUSK al færdsel på rideskolen foregår på eget ansvar. JORK vil gerne tilbyde diverse kurser til alle både 
forældre som børn tjek på www. JORK under aktiviteter/andre arrangementer. 

              

 
Bestyrelsen for Jordrup og Omegns Rideklub. 


