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VENTELISTEREGLER VER 
Formål med de opstillede ventelistekriterierne er:  

• At understøtte udvikling af og fastholde klubbens rideskoleelever, der ønsker at få egen hest.  

• At sikre at alle bokse er udlejet og benyttet.  

• At understøtte et harmonisk staldmiljø og et aktivt klubliv.  
 
Ledige bokse tildeles efter kriterierne nedenfor i prioriteret rækkefølge og som udgangspunkt efter pågældendes 
anciennitet på ventelisten. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at fravige ventelisteanciennitet, når hensyn til 
pensionær- og hestesammensætning taler for det. 
 
Boksen tilbydes pr. bestemt dato fra hvilket tidspunkt, pensionæren hæfter for betalingen. Mulighed for reduktion i 
staldlejen efter de gældende regler. 
 

 Kriterier efter 
prioritering 

Målgruppe Begrundelse 

1 Fortrinsret  

Intern venteliste 

• Pensionærer der opsiger boks pga hestens 
død eller salg, og som får ny hest inden for 
et år.  

• Pensionærer der opsiger boks pga 
uddannelsesophold, f.x. efterskole. Gælder 
for ét uddannelsesophold. 

Et garantibevis for en boks som alternativ til 

at pensionæren beholder og betaler for en 

tom boks, mens der søges efter ny hest eller 

vedkommende er på uddannelsesophold.  

Tilgodeser samtidigt personer, der her og nu 
mangler en boks, og at stalden er fyldt op 
med heste/pensionærer. 

2 Fortrinsret 

Intern venteliste 

• Rideskoleelever, der har været tilmeldt 
rideskolen mindst 6 mdr., som får egen 
hest.  

• Personer der har haft part mindst 6 mdr. på 
heste, opstaldet på VER. 

Tilgodese og fastholde medlemmer ved at 
rideskoleeleverne får mulighed for at udvikle 
sig videre med egen hest. 

3 Venteliste efter 
anciennitet  

• Eksterne og interne, hvor der skiftes 
mellem optag fra den interne og den 
eksterne venteliste 

Ved at skifte mellem interne venteliste og 
eksterne ventelister åbnes der mere op for 
udefra kommende hestefolk. Folk udefra kan 
give ny energi, nye ideer og mere alsidighed 
og på den måde være med til udvikle 
klubben. 

3a Intern øvrige • Nuværende pensionærer, der ønsker 
opstaldning af hest nr. 2 

Giver mulighed for at en ejer kan have to 
heste samme sted. Klubben er afhængig af, at 
så mange som muligt bidrager til klubbens 
drift. Flere heste pr. ejer vil alt andet lige 
begrænse antallet af pensionærer, der kan 
deltage aktivt i klubbens drift og aktiviteter. 

3B Ekstern – alle 
andre 

Alle andre, herunder: 

• tidligere rideskoleelever, der ikke opfylder 
kriterie 2 og  

• nuværende pensionærer, der ønsker 
opstaldning af hest nr. 3 mfl. 

Folk udefra kan give ny energi, nye ideer og 
mere alsidighed og på den måde være med til 
at udvikle klubben. 
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