
 

 

 

 

 

Velkommen til Fyens Rideklub 
 

 

 

Information til nye ryttere og forældre i elevskolen 
 

 

 

 

Fyens Rideklub 

Tarupgaardsvej 3 

5210 Odense NV 

Mail: kontor@fyensrideklub.dk 

Velkommen til Fyens Rideskole 
 

Der er mange ting at holde styr på, når man skal begynde til 

ridning. I denne folder står der lidt grundlæggende information 

til dig og/eller dine forældre.  

Finder du ikke det du leder efter i folderen, så kontakt endelig 
kontoret på kontor@fyensrideklub.dk eller ring på 22 89 45 95 
torsdag ml. kl. 12-14.  
 
 

Inden timen 
 

Ridetimen starter ca. 20 min. før angivet tid med at sadle den 
pony op, som du skal ride på. Er ponyen allerede i gang, er dette 
selvfølgelig ikke nødvendigt. 
Prøv venligst at holden tiden, så alle kan få mest muligt ud af 
timen.  
 
Har du eller dine forældre aldrig prøvet at sadle op før, så spørg 
endelig om hjælp. Du kan spørge dem i stalden og ved 
miniputholdene (3-6 år samt lidt ældre nybegyndere) 
bobbelholdene (begyndere) kan der være tilknyttet ”trækkere”, 
som også kan hjælpe.  
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I stalden 
 

Af sikkerhedsmæssige årsager skal alle børn skal bære 

ridehjelm uanset om de skal ride eller ej. Der er låneridehjelme i 

rummet til venstre, når man kommer ind ude fra. Spørg hvis du 

ikke kan finde det   

I stalden møder du mange heste og ponyer. Rideskolens står 

længst nede af gangene (på begge sider).  

Rideskolens heste og ponyer må godt få godbidder, gulerødder 

eller rugbrød, men husk at spørge ejeren til privathestene og – 

ponyerne inden de fodres.   

Kan du ikke finde den pony eller hest, som du skal ride på, kan 

du altid spørge dig frem  Der er til tider også unge ryttere, som 

gerne vil hjælpe til. Så spørg endelig.  

 

Huskeregler 
 

 

 Børn SKAL have ridehjelm på også i stalden 

 Man må IKKE slå hestene/ponyerne 

 Løb aldrig i stalden 

 Råb ikke 

 Gå aldrig tæt bag ved en hest el. pony 

 Spørg om lov til at ”din” pony/hest går forbi en anden 

hest på staldgangen 

 Hav ordentligt fodtøj på (gælder også forældre) 

 Ryd op efter dig (sæt striglekassen på plads og fej gulvet) 

både inden og efter du har reddet 

 Hæng grimen på plads (på boksen) inden du forlader 

stalden. Når du sætter ponyen/hesten ind efter timen, 

må du gerne tage den af den 

 

Før og efter ridetimen 
 

Alle ponyerne og hestene har hver deres striglekasse. Den står 

for enden af gangen på en hylde. Striglerne følger 

ponyen/hesten og må IKKE bruges på andre.  

Når du har brugt striglerne bedes du sætte dem på plads, så der 

hele tiden er pænt og rydeligt. HUSK også at feje gulvet, hvis det 

er blevet beskidt (f.eks. efter at have renset hove).  

Grimen følger også ponyen/hesten og skal enten ligges ned i 

striglekassen eller hæng den på boksen. 

Hovedtøj og sadel følger også ponyen/hesten. Biddet skal skylles 

efter ridetimen. Undgå at komme vand på resten af hovedtøjet 

(det er læder og har ikke godt af det).  

Sæt alle tingene på plads, når du er færdig med dem  

 

 



Ridehold 
 

Der er både begynder og øvede hold hverdag mellem kl. 16 og 

21. Skriv til kontor@fyensrideklub.dk, for at høre mere.   

Miniputholdene (3-6 år samt lidt ældre nybegyndere) samt 

bobbelholdene (nybegyndere) rider i den lille bobbel/ridehal (hal 

3). På disse hold kan der være tilknyttet ”trækkere”, som er unge 

ryttere, der hjælper både i stalden og ved selve ridningen.  

I hal 2 rider let øvede, øvede og elite ryttere samt hold for 

teenagere.  

Forældre er en stor hjælp i stalden for mindre børn eller den 

uerfarne rytter og må derfor meget gerne hjælpe til.  

Private heste/ryttere rider i hal 1. 

 

Udstyr 
 

Som tidligere nævnt skal alle børn bære ridehjelm. Hvis du ikke 

har én, er der låneridehjelme i sadelrummet, ellers kan der 

medbringes en cykelhjelm.  

Man skal ride med lukkede sko/støvler med hæl. Sandaler eller 

kondisko egner sig ikke.  

Har man ikke ridebukser, kan træningsbukser bruges. 

Cowboybukser egner sig ikke pga. sømmene.  

Inden der inviteres i for meget ride udstyr, så tal med 

ridelæreren, som kan vejlede og sikre at udstyret er godkendt.  

 

Staldens åbningstider 

Alle er velkomne i stalden indenfor åbningstiderne 

Mandag, onsdag og fredag: 7.00 – 21.30 

Tirsdag og torsdag: 7.00 – 22.00 

Lørdag og søndag: 7.00 – 19.00 

 

 

 

 

 

Vis hensyn og hjælp hinanden, så bliver 

F.Y.R et godt sted at være  
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