
  

  
 

Vestegnens Rideklub • Snubbekorsvej 24B • 2630 Taastrup • www.vestegnensrideklub.dk 

Side 1 of 1 
 

 

VER - Beredskabsplan  
Juli 2021 

 

 

Som medlem af Dansk Ride Forbund og deres sikkerheds-certificering er nedenstående beredskabsplan 

gældende for alle klubbens medlemmer. Beredskabsplanen er et supplement til det sportslige reglement og 

kan aldrig underkende dette. 

 

Telefonnumre –  
Myndigheder Telefon Bestyrelsen Telefon 

Ved akutte ulykker 112 Formand, Tina Storbugt 4114 5111 

Vestegnens Politi 4386 1448 Næstformand, Anita Riisgaard 2711 0161 

Universitetshospitalet for store 
husdyr 

3533 2948 Kasserer, Lone Rasmussen 2329 2863 
 

Høje Taastrup Kommunes Vagt 8032 1222 Sekretær, Bonnie De Place 6051 4549 

  Bestyrelsesmedlem, Nataline 
Frydendahl 

3138 6727 

  Bestyrelsesmedlem, Sofie Weywadt 
  

2367 6760 
 

  Bestyrelsesmedlem, Pia Mygind 2254 0089 

 
Beredskabsplan ved ulykker -  

1. Stands ulykken og undgå selv at komme til skade  
2. Giv livreddende førstehjælp hvis du kan – benyt evt. førstehjælpskassen (findes i stalden overfor 

foderrummet) 
3. Afskærm tilskadekomne, så tilstanden ikke forværres 
4. Hvis en hest er involveret, fjern da hesten fra ulykkesstedet. Hvis traktor eller andre maskiner er 

involveret, sluk da disse 
5. Bliv ved tilskadekomne og tilse de involveredes tilstand  
6. Hvis en rytter er faldet af en hest, og har smerter i ryg/nakke eller følelsesløshed i ben, flyt da IKKE 

på vedkommende, men tilkald ambulance   
7. Ring ALARM 112 ved mindste tvivl 
8. Beskriv ulykken. Beskriv tilskadekomnes tilstand. Oplys adresse Snubbekorsvej 24B, 2630 Taastrup 
9. Tilkald hjælp fra tilstedeværende i stalden eller ring til bestyrelsen  
10. Når ambulancen er på vej, placér da en person på cykelstien ved stalden for at vise ambulancen vej 

til tilskadekomne 
  
Beredskabsplan ved brand - 

1. Uanset brandens omfang ring ALARM 112 
2. Tilkald hjælp fra tilstedeværende i stalden eller ring til bestyrelsen 
3. Bekæmp branden med det udstyr der står til rådighed (brandslanger i stald m.m.) 
4. Børn/unge må IKKE deltage i brandslukningen 
5. Heste evakueres til ridehuse eller folde, alt efter hvor branden er opstået (vurderes af den voksne 

ansvarlige)  
6. Husk altid at orientere dig om hvor brandslukningsmateriel findes inden ulykken sker, således du på 

forhånd ved dette. Mennesker reddes altid før dyr 
7. Alle følger anvisninger fra brandvæsen og personale 
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