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Opstaldningsregler og anvisninger 
Opdateret januar 2023 
 
 
 
Som Pensionær på VER er du reguleret af nedenstående regler, retningslinjer og anvisninger. Pensionæren 

er til enhver tid forpligtet til at følge regulativerne.  

 

Ved leje af boks på Vestegnens Rideklub skal der udarbejdes en opstaldningskontrakt i 2 eksemplarer, som 

underskrives af såvel klubben som pensionæren inden hestens indflytning på VER.  

 

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at tage fat på personalet eller en af bestyrelsesmedlemmerne. 
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Oprettelse af profil 

Det allerførste du skal få gjort, er at få oprettet en profil via Klubmodul, således vi kan få dig oprettet i 

systemerne og helt generelt gøre klar til din ankomst.  

Du opretter dig på Klubbens hjemmeside under menuen ’log ind´. 

Al betaling forgår via Visa/Dankort. 

Det er ikke muligt at betale med Mastercard i Klubben  
 

Medlemskontingent 

Som pensionær eller part på pensionær hest/pony et det et krav, at du er medlem af klubben og betaler 

årligt medlemskontingent. Dette tilføjer du din profil ved oprettelsen. 
 

Depositum og betaling 

Forud for indflytning betales 1 måneds leje samt garantidepositum i henhold til prislisten. Garantideositum 

skal være betalt senest 3 bankdage efter indgåelse af opstaldningskontrakt. 

 

Nye heste og ponyer der ankommer før den 15. i måneden, betaler fuld boksleje. Hvis hesten/ponyen 

ankommer efter den 15. i måneden, betales ½ boksleje. 

 

Boksleje betales månedsvis forud, og det er et krav, at betaling forgår via klubbens hjemmeside med 

betalingskort. 

 

Boksen kan ikke fremlejes til andre af pensionæren i tilfælde af sygdom m.v. 

 

Forud for din indflytning på VER 

Det vil være rigtig dejligt hvis du, et par dage før din ankomst, går ind på ’VER – pensionær’ siden og lige 

skriver en kort introduktion om dig selv. Det er superrart for alle at være orienteret om hvem som 

ankommer.  

  

Adgang til klubbens faciliteter 

Som pensionær har du fri adgang til ridehuse, udendørsbaner samt folde og rytterstue iht gældende regler. 

Har din hest/pony part skal vedkommende være medlem af klubben. 

 

Trailerplads – sadelpladser – garderobeskabe plads – wrapskur 

• Trailer; Der betales årligt leje af trailerplads jf. prislisten 

• Sadelplads; Der er 2 sadelpladser til hver hest/pony 

• Garderobeskab; Der stilles et garderobeskab til rådighed 

• Nøglebrik; Der er alarm på sadel- og skabsrummet og døren skal altid være lukket derind til. 

Nøglebrik fås ved henvendelse til personalet 

• Wrapskur; Der stilles som minimum et ½ wrapskur til rådighed (dvs. i nogle tilfælde kan en 

pensionær være nødsaget til at dele wrapskur 
 

Opsigelse af opstaldningskontrakt 

https://www.vestegnensrideklub.dk/cms/default.aspx
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Skal ske skriftligt til Bestyrelsen via mail vestegnensrideklub@gmail.com senest den 20. i måneden med 

endelig fraflytning sidste dag i måneden i efterfølgende måned. 

Der skal betales fuld opstaldningspris i hele opsigelsesperioden, og depositummet dækker IKKE den sidste 

måneds opstaldningsbetaling. 

     
Ved fraflytnng  

Ved fraflytning skal; 

• Boksen tømmes helt og rengøres; boksfronter, tremmer, krybbe og vandtrug tørres af - og 

spindelvæv fjernes 

• Wrapskur skal tømmes og fejes 

• Staldskab skal tømmes og afvaskes indvendigt 

• Nøglebrik og effekter som tilhører VER skal afleveres ved fraflytning. 

• Opstalder sendet mail til VER med adresse på nyt opstaldningssted iht. Fødevarestyrelsens regler 

om dokumentation for hestehold 

 

Mangler disse forhold at blive udført, vil der blive trukket kr. 700,00 fra depositum. 

Betalt depositum refunderes når alle udestående er opgjort. 

 
Folde 

Det er Personalet i samarbejde med Bestyrelsen, som har det overordnede ansvar for fordeling af 

pensionærernes heste på foldene. Dvs. pensionærerne kan ikke egenrådigt flytte rundt på deres hest. 

Fjernelse af ukrudt og hestegødning på foldene er pensionærernes eget ansvar - ligesom opfyldning af hø 

på foldene er pensionærernes eget ansvar. Bestyrelsen henstiller til at foldkammerater hvert forår 

gennemgår folden for giftige planter og fjerne disse, således de ikke spredes til andre folde.  

 
Midlertidig fraflytning/boksbero 

Der gives ikke fradrag i bokslejen, hvis boksen ikke benyttes uanset årsag. Dette gælder fra det tidspunkt 

bokslejekontrakten træder i kraft til opsigelsesperioden er udløbet og hesten er fraflyttet. 

 

I kontraktperioden kan der dog gives fradrag på kr. 800,00/pr. kalendermåned for foderudgifter og strøelse, 

hvis boksen ikke benyttes i en hel kalendermåned. Dette skal skriftligt aftales med Bestyrelsen. 

 
Den blå bog 

Vi har en blå mappe hvor alle information på hest og ejer er samlet. 

Vi skal bede dig sende informationer til Pernille Braad Jensen på mail; fam.bjensen@mail.dk , du finder 

hende blandt vores pensionærer på VER pensionærsiden. 

 

Dyrlæge – smed 

Kan frit vælges af hesteejeren. 

 

Foder  

Krybbefoder 

På VER bruger vi Castle og har 3 typer – aftal med staldpersonalet hvordan foderplanen skal være, og 

hvilket type foder du ønsker. Linseed kan købes separat som tilkøb under din opstaldningsprofil 

https://www.vestegnensrideklub.dk/cms/default.aspx
mailto:fam.bjensen@mail.dk
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Det er ikke tilladt på egen hånd at forsyne sig med foder, stråfoder eller strøelse, 

 

Ønskes andet foder end det Klubben tilbyder, er det for egen regning. Eget foder skal opbevares i 

tætlukkede beholdere så gnavere ikke kan tilgå foderet. 

 

Fodertider 

Der fodres 3 gange dagligt – tiderne er cirka-tider og kan variere: 

• Hverdage; kl. 7.00  / 14.00 / 20.00 

• Lør-søn-helligdage; kl. 7.00 / 12.00 / 18.00  

 

Stråfoder 

3 hø-poser til hhv. morgen, middag og aften laver du selv og stiller på et nærmere anvist sted.  

Husk at medbringe høposer hvorpå du tydeligt skriver hestens navn på begge sider. 

 

Informationssider 

Vi har forskellige medier vi bruger at kommunikere via. Du kan med fordel kan blive medlem af disse, 

således du kan holde dig orienteret om hvad der sker i pensionærgruppen, klubben og undervisning; 

 

Facebook 

Disse sider administreres af Bestyrelsen, og vi opfordrer dig til at blive medlem af grupperne. 

Anmod meget gerne om at blive medlem. Anmod meget gerne om at blive medlem. 

• VER - pensionær  

• VER – Vestegnens Rideklub  

 

Hingste og plage 

Klubben har ikke faciliteter til at tilbyde opstaldning af hingste og plage. 

 

Interessetimer 

Der skal årligt i perioden 1.1-31.12 lægges 30 interessetimer pr. hest/pony en pensionær har opstaldet.  

 

Medlemmer der står opstaldet på VER, og som starter for VER til VERs egne stævner, skal pr. stævne enten 

selv eller sikre, at en repræsentant for hesten/ponyen lægger 2 timer for at være startberettiget. Dette for 

at sikre, at der er stævnepersonale nok til at VER kan afvikle stævner. Timerne er i tillæg til 

interessetimerne.  

 

Privat undervisning 

På vores hjemmeside under opstaldning kan du se reglerne for private undervisere under menuen 

’Opstaldning/Undervisning’. 

 

Pensionærheste på rideskolehold 

Med fokus på at styrke det sociale mellem pensionærer og rideskole – især med fokus på juniorer – er det 

muligt for pensionærer at deltage på rideskolehold på følgende vis. 

https://www.vestegnensrideklub.dk/cms/default.aspx
https://www.facebook.com/groups/136763463732647/
https://www.facebook.com/groups/182686075162514/
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Dressurhold 

• Som pensionær kan man købe en "dagsbillet" til at ride med, hvis der er ledighed på et 

rideskolehold.  

• Det vil være underviserens endelige beslutning om det hænger sammen, eller om rytterne på 

elevholdet skal have lov at nyde at være færre.  

• Det betyder, at man på dagen, må gribe fysisk fat i underviseren, og høre hvilke mulighederne der 

er for dagen. 

• Hvis underviseren vurderer, at man kan ride med, er det muligt at købe en billet hertil i 

shoppen "Pensionærhest på rideskolehold" til kr. 100,00 

• Torsdag fra 19:00 – 20:00 er et voksenhold, og kan kun benyttes af ryttere på over 18. 

 

Af hensyn til vi pt. har 270 på venteliste til rideskolen, kan vi desværre ikke tilbyde faste pladser.  

 

Springhold 

På springhold det kun er pensionærer til og med det fyldte 18 år, der kan få lov til at springe med herpå 

efter aftale med underviseren, og køb af en billet hertil.  

 

Terrænture 

Man er som pensionær også velkommen til at spørge underviserne om man må ride med på terræntur, vi 

vil dog til enhver tid gøre opmærksom på det er på eget ansvar hvis eksempelvis en rideskolehest får 

sparket ud efter ens hest eller andet  

 

Staldens åbningstider  

Se dette på klubbens hjemmeside under ’Opstaldning’. 

 

Oversigt over VERs område 

 

https://www.vestegnensrideklub.dk/cms/default.aspx
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Ridehuse 

Vi har 2 ridehuse samt udendørsbaner som kan benyttes. I forhold til hvornår der er ledig kan du her se 

hvornår der er rideskolehold i de 2 ridehuse.  

Man samler altid gødningsklatter op efter sig i det store- og lille ridehus samt indhegnet udendørs 

dressurbane.  

 

Sikkerhedsregler 

Klubben er DRF certificeret indenfor elevskole og sikkerhed, og i den forbindelse gør vi opmærksom på 

vores sikkerhedsregler som skal overholdes. De findes på klubbens hjemmeside under menupunktet 

’Sikkerhed’. 

 

Spåne og træpillebokse 

Spåne & træpillebokse klatmuges mandag-fredag. Bundmugning står man selv for. 

Staldlejen inkluderer et basis mængde halm, træpiller eller spåner.  

Tilkøb af ekstra spåner og træpiller sker via vores shop. 

 

Wrap/hø køb 

Du kan købe wrap/hø igennem klubben til dagspris, bestilling foretages via shoppen på klubbens 

hjemmeside, hvor du betaler med Dankort. 

 

Du skal blot bestille aftenen før eller senest samme dag kl. 7 så bliver det ’bragt lige til døren’. Personalet 

kan ikke administrere ’skal først leveres på xx’. 

Der leveres ikke hø i weekends og helligdage. 

 

Vigtigt! Når du får leveret stråfoder, skal du sikre dig, at din presenning er rullet op således levering let kan 

ske. 

 

Varmskoning 

Varmskoning kan foregå på VER hvis følgende sikkerhedsregler overholdes:  
 

• Al varmskoningen skal foregå før kl. 14.00 - dagen aftales med den staldansvarlige 

• Varmskoningen skal så vidt muligt foregå udendørs!  
o Hvis dette ikke er muligt, skal det foregå i smedepladsen (midt i stalden) med porten åben 

• Der SKAL VÆRE; 
o 1 spand med vand i umiddelbar nærhed  
o En person tilstede foruden smeden til evt. at slukke ild 

• Al affald efter skoningen fejes/ryddes op så søm og andre skarpe genstande ikke forårsager 
stikskader  

 

 

 

Med venlig hilsen 

VERs bestyrelse 

https://www.vestegnensrideklub.dk/cms/default.aspx
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