Hvor ligger Rebild
Sportsrideklub?

Rebild
Sportsrideklub
(REB)
Er du vores nye opstalder?

Vestre Primærvej 7
9530 Støvring.

Hvad får du som opstalder?
o

Opstaldning i store lyse bokse.

o

Mulighed for allergi-venlige udebokse.

o

Store folde og lange foldtider.

o

Fri adgang til stort ridehus (20x76
meter).

o

2 udendørs dressurbaner og én
springbane.

o

Rebild Sportsrideklub
Hvem er vi?
Rebild Sportsrideklub er en engageret og
hyggelig rideklub beliggende tæt på
Støvring midtby.

stalden.
o
o

hesteinteresserede borgere i Rebild
Kommune mulighed for at udvikle og

o
o
o
o

Hest: 2.500 kr. pr. måned
Pony: 2.325 kr. pr. måned
Boks nr. 2, 3 m.v. – nedslag på 500 kr.
pr. boks pr. måned.
Organisation
REB er organiseret med en bestyrelse,
en række arbejdende underudvalg –
og en masse frivillige kræfter.
Det forudsættes at alle opstaldere

Fodring med selvvalgt mængde mysli og

deltager i ca. 4 arbejdsdage om året – vi

havre 3 gange dagligt.

hygger os samtidig med at opgaverne

Mulighed for at bruge eget foder mod

bliver løst.

nedslag i opstaldningsprisen.

Du skal være medlem af klubben for

Fri adgang til hø og wrap – også på

at være opstalder.

Udlukning og indlukning på hverdage og
udlukning i weekenden.

o

o

Mulighed for deltagelse i weekend

o

Vil du vide mere:

fodervagter mod nedslag i

Kontakt vores kasserer på

opstaldningsprisen.

kasserer@rebildsportsrideklub.dk

Strøelse med halm eller træpiller efter
eget valg.

Vi har tilknyttet en staldmedarbejder, som
varetager de daglige opgaver på stedet.

Alt dette får du for følgende priser:

folden efter behov.

udøve deres interesse for heste og
ridesporten.

Mulighed for undervisning på stedet af
underviser udefra.

på elevskolens heste/ponyer. Vores
målsætninger er at kunne tilbyde

Mulighed for undervisning i både spring
og dressur af uddannet berider.

Vi tilbyder nu igen opstaldning og
undervisning både på egen hest/pony og

Lille ”skovturs” ridesti i tilknytning til

Hvad koster det?

Ormeprøver 2 gange årligt.

Flere oplysninger kan findes på vores
hjemmeside: www.rebildsportsrideklub.dk

