
AT HAVE
EGEN HEST MED

RIDNING



Hestenes dagligdag
Hestene fodres morgen, middag og aften – efter 
aftale med ridelæreren. Hestene sættes på fold 
ca. 6-8 timer dagligt.

Foder
Der laves individuel foderplan for hver enkelt 
hest. Der bruges som udgangspunkt foder fra 
Equsana - her kan alle heste dækkes ind – ellers 
finder vi en fælles løsning. Derudover gives der 
loppefrøsskaller ved græsspiring til forebyggelse 
af sandkolik. Det sker for ejers regning.

Undervisning
Du modtager teoretisk og praktisk undervisning 
2-3 gange i løbet af ugen i ca. 2 timer pr. gang 
inkl. opsadling mm. 

Du vil i løbet af linjetimerne lære og dygtiggøre 
dig i følgende discipliner:
·  dressur
·  springning
·  terrænridning
·  horsemanship
·  sygdomme
·  hestens anatomi
·  fodring
·  soignering af hesten
·  dagligt staldarbejde
·  samarbejde

Sikkerhed
Der rides altid med godkendt hjelm, og der 
bæres altid hjelm, når hestene håndteres uden 
for stalden. Man skal altid være mindst to 
sammen, når man er i stalden, på folden eller 
rider. Medbring sikkerhedsvest til springning og 
fjordridning.

På ridelinjen på Fjordvang medbringer du din 
egen hest. Skolen har en stald med plads til 
26 heste, udendørs ridebane, store græsfolde 
og ridehal. Pasning af heste indgår både i 
undervisningen og fritiden.



Fodring og mugning
Opgaverne deles mellem de elever, der er på 
linjen, og det forventes, at eleverne tager et stort 
ansvar og giver en hånd med.

Ridning i fritiden
I fritiden må du gerne ride på din hest, men der 
skal altid være en anden til stede i tilfælde af 
uheld. Hvis du ønsker at ride en tur, skal en lærer 
informeres inden afgang. Mobiltelefon medbrin-
ges. Der rides altid to sammen på tur.

Forsikringer
Alle heste skal have en alm. ansvarsforsikring, 
når de ankommer til skolen.

Trailerlæsning 
Alle forældre tilbydes gratis kursus i trailerlæsning.

Dækken
Såfremt hesten benytter dækken, medbringes 
allround-dækken, som kan bruges både ude og 
inde, så eleven ikke skal skifte. Dækken medbrin-
ges på eget ansvar.

Vaccinationer
Hestene skal følge de normale regler omkring 
vaccination. Der tages gødningsprøver i oktober 
og marts – og ormekur gives efter behov. Orme-
kur sker for ejers regning. 

Skoning
Hesten skal være skoet/beskåret efter behov  
ved ankomst. Beskæring/skoning i løbet af  
året er vi behjælpelige med. Det sker for ejers 
regning. Skolen samarbejder med en faglært  
beslagsmed.

Sygdom
Hvis hesten bliver syg, vil vi kontakte dyrlægen. 
Her dækker ejeren ligeledes udgifterne.

Opbevaring af sadel og grej
Sadel og grej anbringes i et separat rum i forbin-
delse med stalden. Begræns mængden af udstyr.

Strøelse
Hestene står på rapspiller. Dette produkt er 
nemt at passe og giver altid tørre og rene bokse. 
Produktet er næsten støvfrit og derfor velegnet 
til allergiheste.

Pasning af hest i ferier
Hesten bedes opstaldet et andet sted i efterårs-
ferien, juleferien, skiture/vinterferien og i ugen 
med fælles udlandsrejse. Skolen kan evt. være 
behjælpelig med at finde en løsning. Der betales 
selvfølgelig ikke opstaldning i disse uger. Alle 
resterende småferier og forlængede weekender 
fordeles mellem eleverne.

Økonomi
Ridning koster koster i skoleåret 2022/23  
525 kr. pr. uge i 37 uger af efterskoleopholdet. 
Tilmeldingsgebyret for heste er på 500 kr. og 
refunderes ikke ved framelding. Der opkræves  
a conto 2.100 kr. pr. md. i 9 mdr. 

Ekstra tilbud 
Er der en hest, som har brug for ekstra træning, 
kan følgende tilkøbes efter aftale med Maj-Brit: 
·  Ungheststøtte (8 timer)  1.600 kr.
·  Adfærdsproblemer (5 timer)  1.000 kr. 
·  Ekstra trailerlæssekursus (3 timer)  800 kr. 
·  Enetimer (30 minutter)  150 kr.

Tilmelding af hest

Hestepladser bliver tildelt i den
rækkefølge, vi modtager

tilmeldinger og indbetaling
af depositum. 
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