
 
 

Velkommen til Rebild Sportsrideklub 
 

Ny opstalder på REB – april 2021 
 

Vi håber med denne skrivelse at hjælpe dig og din hest godt på vej til at falde til i din 
nye klub. Hvis du fortsat har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte be-
styrelsen eller vores staldmedarbejder – så kan det måske give anledning til opdate-
ring af denne velkomstfolder. 

Klubben har en hjemmeside www.rebildsportsrideklub.dk, som løbende bliver opda-
teret bl.a. med referater fra bestyrelsesmøderne, der normalt afholdes ca. 1 gang 
om måneden. Alle daglige informationer mm. foregår via vores lukkede medlems-
gruppe på Facebook (Opstaldere Rebild Sportsrideklub), hvorfor du bør blive med-
lem her.  

REB ledes af bestyrelsen, der vælges på den årlige generalforsamling i marts. Besty-
relsens funktions- og arbejdsbeskrivelse findes på hjemmesiden, hvor også klubbens 
vedtægter og kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer fremgår. REB har en 
række udvalg, der hjælper bestyrelsen med en lang række vigtige opgaver, herunder 
organisering af stævner, aktiviteter for juniorer og ansøgning af sponsorater/fonde. 
Se nærmere beskrivelse i Vedtægterne og kontakt bestyrelsen, hvis du er interesse-
ret i at deltage i et udvalg.   

REB har en staldmedarbejder ansat til klubbens daglige ledelse og varetagelse af 
daglige staldopgaver. Arbejdsbeskrivelser og opgaver er ophængt i stalden.  

Staldens dagsrytme 

Der fodres 3 gange daglig (kl. ca. 7.30, 15.30 og 21.00 – alle tider +/- 30 min.). Der 
fodres med Equsana Aktive fiber suppleret med Equsana Body boost til de heste, der 
har brug for ekstra energi mv. Du skal selv skrive på bokslågen, hvor meget foder din 
hest/pony skal have ved hver fodring. 

Før hver fodring gives wrap eller hø. Du skal selv pakke wrap/hø i poser, til at hænge 
ved boksen. Hø/wrap finder du i laden, hvor du opfordres til at holde god oprydning, 
så der spildes så lidt som muligt. Vi opfordrer desuden til at benytte høposer, som  



 
 

kan hænges direkte ind i boksen for at mindske spild. Vær opmærksom på ikke at 
fordre med mere hø/wrap end din hest/pony spiser imellem hver fodring. 

Det er muligt at fravælge klubbens foder. Eget foder er for egen regning, og skal 
være pakket portionsvis i hvide kasser ophængt på hestens boks. Vær opmærksom 
på at pakke eget foder i poser/plastkasser, der er lette at åbne for personalet - altså 
ingen knuder på poserne eller låg der driller. Eget foder opbevares i vaskerummet 
ved det ”bagerste” sadelrum eller i ridehallen bag ved rytterstuen, og alt eget foder 
skal opbevares i lukkede beholdere – f.eks. stabelbare kasser fra IKEA, så der ikke er 
adgang for mus. Såfremt man både benytter REB foder og eget foder, skal man lige-
ledes lave færdige portioner til hver fodring. 

Fold 
Efter morgenfordringen lukkes din hest/pony på fold. Inden fodring kl. 16.00 tages 
den ind igen (hverdage). Forvent indtagning starter omkring kl. 14 – dette kan dog 
være afhængig af vejret, da meget dårligt vejr (særligt sne- og stormvejr) kan be-
tyde, at heste/ponyer bliver inde hele dagen eller lukkes tidligere ind. De heste/po-
nyer, der er lukket først ud, bliver også lukket først ind, således at alle får ca. lige 
lang foldtid. 

De fleste heste/ponyer trækkes enkeltvis eller 2 og 2 på fold. Enkelte kan ”løbes på 
fold”, men dette vil kun ske efter nærmere aftale med dig. 

Tildeling af fold sker i samarbejde med vores foldudvalg, der kender staldens he-
ste/ponyer bedst. Vi foretrækker af dyrevældfærdsmæssige årsager at heste/ponyer 
altid har mindst én foldkammerat. Der kan dog være særlige årsager til at din 
hest/pony kan gå på enefold. Der er desuden mulighed for enefold i syge- eller ska-
desperioder og dette aftales med foldudvalget. 
 
Som mange andre steder vokser den giftige plante engbrandbæger på vores folde. 
Vi hjælper alle sammen til med at bekæmpe planten ved oprykning/opgravning på 
alle folde, så den ikke breder sig. Vær parat til at give en hånd med til dette særligt 
hen over sommeren hvert år. 
 
Særligt i sommerperioden kan vandet på folden blive grønt af alger. Du har selv an-
svaret for at vaske vandkar, men koordiner det med staldpersonalets tildeling af  



 
 
frisk vand, så ingen heste/ponyer pludselig står uden vand på folden, fordi du har 
tømt vandkarrene (eller giv selv nyt vand, hvis du tømmer vandkar i forbindelse med 
rengøring). 
 
Husk også at tjekke hegnet på folde jævnligt. Det er opstalderens ansvar at holde 
hegnet, redskaber hertil kan findes i laden. 
 
Boksen - udmugning og strøelse 
Tildeling af boks sker i samarbejde med staldmedarbejderen. Vi har 10 udebokse til 
rådighed og nogle heste trives bedst her, hvor der er fred og ro, imens andre har det 
fint med det selskab og den trafik, der er i den store stald. Giv staldmedarbejderen 
besked, hvis du ønsker at skifte imellem stald og udeboks, og denne vil om muligt 
flytte rundt så alle heste står, hvor de trives bedst.  
 
Du skal selv muge din boks ud. Det forventes at udmugning sker så regelmæssigt at 
din hest/pony til enhver tid har en tørt og strøet leje. Vi bruger halmpiller som strø-
else. Efter udmugning, oprydning på staldgang samt evt. i graven ved transportøren 
(må kun bruges når containeren er ved at være fyldt op) stilles redskaber og trillebør 
på plads umiddelbart til højre for porten (trillebør udenfor og redskaber indenfor). 
 
Der tildeles 1 pose (pony) / 2 poser (hest) halmpiller om ugen (mulighed for fast at 
få 1 ekstra pose mod betaling) og opstartsbund er for egen regning. Forslag til op-
startsbund: 1 pakke knuste halmpiller og 6 poser alm halmpiller. Opstartsbund kan 
købes af klubben efter aftale med staldmedarbejderen og kassereren. 
 
Hvis din hest/pony i en periode er væk fra rideskolen, har du mulighed for at reser-
vere en boks til nedsat boksleje (faktureres pr. uge). Giv besked til staldmedarbejde-
ren og/eller kassereren, hvis du ønsker at reservere en boks. Din boks vil i den peri-
ode kunne udlejes til anden side og du kan ikke være sikker på at få den samme 
boks, når du kommer tilbage. Derfor skal du tømme boksen for evt. ren strøelse, før 
du flytter hesten/ponyen.  
 
Foran boksen må der hænge 1 stk. grime og 1 stk. dækken/tæppe + evt. klokker. Der 
er desværre ikke mulighed for ophæng af dækken/tæppe ved udeboksene, men vi 
har et dækkenophæng pr. boks inde i stalden, som kan benyttes.  
 



 
 
Weekend- og helligdagspasning 
Vi har betalte fodervagter på REB til fodring og udlukning i weekend/helligdage.  På 
opslagstavlen hænger en kalender, så man altid ved, hvem der har tjansen. Har du 
lyst til at være fodervagt kontakt venligst staldmedarbejdern, som vil kunne sende 
dig videre til rette person. 
 
I weekenderne/helligdage fodres som i hverdagene (du skal dog selv give kl. 16 
hø/wrap), og fodervagten sørger for at din hest/pony kommer på fold. Du har selv 
ansvaret for at den kommer ind igen. Aftal med dine foldkammerater om den sidste 
hest på folden skal tages med ind i weekender og helligdage, hvis den bliver urolig 
ved at gå alene ude – for nogle heste er det nok at kunne se andre heste på de an-
dre folde, imens andre bliver urolige når deres ”venner” bliver taget ind. 

Hvis der er ændringer til ovenstående (f.eks. pga. sygdom/dårligt vejr mv.) vil du 
blive orienteret via Facebook. Der opfordres til at man i disse tilfælde hjælper hinan-
den med ud- og indlukning. 

Sommerferie 
Staldpersonale holder ferie i juli måned. Hvis du vælger at flytte din hest på som-
mergræs udenfor stalden, betaler du selvfølgelig ikke staldleje i juli. Hvis du flytter 
din hest på sommergræs, skal boksen rengøres. Alternativt kan du vælge at beholde 
din hest/pony på REB for nedsat staldleje, som fastsættes før hver sommerferie. I 
juli måned hjælper vi hinanden med at fodre og lukke ud/ind.  
 
Vær forberedt på at der kan være behov for rengøring af stalden i løbet af sommer-
ferien, og stalden derfor vil kunne være lukket enkelte dage. Der informeres selvføl-
gelig i god tid forinden, således at man kan organisere alternativ opstaldning eller 
døgnfold.  
 
Undervisning 
Privatundervisning (eneundervisning) i dressur bliver varetaget af berider Klaus 
Holm. Hvis du ønsker at benytte dig af en underviser der ikke i forvejen er knyttet til 
klubben, er dette imod en mindre merbetaling. Der er også muligt at deltage i hold-
undervisning på egen hest, ligesom der tilbydes springundervisning på hold af Klaus 
Holm. Se yderligere information på hjemmesiden eller kontakt Klaus Holm direkte 
for aftale om tidspunkter for undervisning. 
 



 
 
Arbejdsdage og daglig oprydning 
Vi afholder ca. 4 officielle arbejdsdage om året. Disse er man forpligtet til at deltage 
i. Der indkaldes til arbejdsdage via Facebook og disse vil ofte ligge i forbindelse med 
stævner. Datoerne vil blive meldt ud i god tid, og har man ikke mulighed for at del-
tage på selve dagen aftales med den arbejdsdagsansvarlig, hvilke arbejdsopgaver 
man udfører og hvornår.  

I det daglige er det en selvfølge, at du rydder op efter dig selv. Det betyder, at du fe-
jer staldgangen før du forlader din opsadlingsplads, så den næste rytter overtager 
en ren plads. Klatter din hest/pony på staldgangen rydder du selvfølgelig op, så snart 
du har fastgjort din hest/pony eller har sat den i boksen. Har en staldkammerat 
glemt at rydde op, hjælper du til – næste gang er det måske dig, der har glemt det. 
Husk også at rydde op efter smeden. Aftal evt. med din smed, at han fejer ind til si-
den, så du selv kan fjerne hovrester og skov/søm, når du kommer i stalden. Sko og 
søm må ikke komme i møgcontaineren, men smides i metalspanden i høladen. 

Der vil derudover kunne indkaldes til yderligere arbejdsopgaver f.eks. i forbindelse 
med beskæring af træer, opsætning og vedligehold af hegn, fordeling af ny flis på ri-
debaner og lignende opgaver, der løses bedst i flok. Deltag når du har tiden – det er 
hyggeligt at løse opgaver sammen, og hurtigere når man er mange. 

Brug af ridehus 
Alle baner ordnes efter behov af staldpersonalet. Som rytter samler du selv klatter 
op efter hesten/ponyen, både på udebanen og i ridehuset, samt på ture i lokalområ-
det. 

Når der undervises i elevskolen i den ”gamle” del af ridehallen, skal alt ridning af pri-
vatryttere foregå i den ”nye” del af ridehallen. Hvis der samtidig er undervisning af 
privatrytter, kan underviseren bestemme rideretningen.  

Frivilligt arbejde i udvalg 
Klubben har en række udvalg – stævneudvalg, vedligeholdelsesudvalg og elevskole-
udvalg mv. Udvalgene organiserer bl.a. de årlige stævner, arbejdsdagene og elevsko-
len. Kontakt bestyrelsen, hvis du ønsker at vide mere om udvalgene, eller hvis du 
ønsker at deltage i det frivillige arbejde ved udvalgsarbejde.   
 
Øvrigt 
Hæng information på boksdøren vedr. foder, evt. klokker/dækken der skal af/på ved  



 
 
udlukning/indlukning (koster ekstra), og kontaktdata til dig og dyrlæge, hvis det bli-
ver nødvendigt. 
 
Åbningstider i stalden er alle dage fra kl. 7.00 – 22. Der er dog altid åbent, men he-
stene har også brug for ro, så forsøg gerne at komme i åbningstiden. 

Vi har to sadelrum, hvor hver boks har mulighed for at opbevare et staldskab (maksi-
malt 80 cm bredt). Tal med staldpersonalet eller de andre opstaldere, hvor dit skab 
kan stå. I forbindelse med skabet kan du opbevare sadelunderlag mv over skabet, 
men pak så meget som muligt i lukkede poser/kasser så sadelrummene fremstår 
pæne og ryddelige.  

Tavlen er til korte beskeder til andre opstaldere, staldpersonale eller fodervagt. Brug 
den også, hvis du og din hest tager på tur/ferie eller er til stævne mm, så ingen bli-
ver bekymret over en ”forsvundet” hest. Slet din besked igen, når den ikke er aktuel 
mere. 

Vi har en rytterstue, som man er velkommen til at benytte. Man rydder naturligvis 
op efter sig selv. Til stævner og andre arrangementer er cafeteriaet åbent. 

Vores sikkerhedsregler findes på vores hjemmesiden. Vi følger Dansk Rideforbunds 
retningslinjer. 

 
Sidst, men ikke mindst 

Vi bruger meget tid og mange penge på vores heste/ponyer. Vi ønsker derfor alle en 
klub, hvor det er dejligt at komme hver dag. Så husk altid at snakke pænt til hinan-
den og at respektere det store arbejde, der bliver gjort af de frivillige både i de for-
skellige udvalg, i dagligdagen og i bestyrelsen – de gør det for vores allesammens 

skyld.  
 

Hils med et ”hej” når du møder andre på staldgangen – både opstaldere og ”frem-
mede”, spørg sin staldkammerater eller personalet, hvis der er noget du er i tvivl om 

eller, hvis der er noget du kan hjælpe med, og giv således dit bidrag til den gode 
stemning.  

 
Velkommen til REB 


