
 

Hjælp, mit barn vil gerne gå ridning! 

 

 

Det lyder dejligt, vi vil gerne byde jer velkommen i Aabenraa Rideklub.  

Vi har ikke en rideskole, men en rideklub. Det betyder at der er en masse frivillige, der har en ulønnet tjans (eller flere).  
Vi har lejet os ind på Mønterhøj, som ejes/drives af Aabenraa Ridehal, som igen er en flok frivillige, ulønnede... 
Vi vil gerne være flere og gerne dele vore passion for hestene med jer.  
 
Start med at komme forbi og kikke og aftal en prøvetime, det er ganske gratis. Der er ingen grund til at fare ud og købe 
sig fattig i ride udstyr, de første mange gange klares fint med cykelhjelm og en støvle med hæl (evt. gummistøvle).  Når 
man er lidt mere sikker på, at det er noget, så har klubben en Facebookside, hvor der sagtens kan efterlyses brugt udstyr 
til billige penge. 
 
Vent også lidt med at købe en hest. Heste er dyre i drift, de skal fodres, strøes, muges, lukkes ud og ind dagligt, have 
sadeltøj, smed og dyrlæge er hyppigt på besøg - det er hoved årsagen til at ridning er så dyrt. 
Heste skal behandles korrekt, det tager tid at lære og kræver en vis modenhed af dit barn, ligesom det f.eks. gør at 
kunne færdes i trafik.  
 



Vi vil gerne have, at nye ryttere lære at omgåes hestene i stalden, strigler, sadler mm, det kræver en vis størrelse og lidt 
fysik at kunne det og her kommer din første opgave, dit barn kan først selv omkring 10-12årsalderen. Bare det at løfte 
sadlen op og få spændt forsvarligt, det skal der altså både lidt størrelse og kræfter til - godt med en forældre ved siden. 
 
 Vi låner nogle rigtig flinke ponyer af vore medlemmer til jer, men vore ponyer er sjældent så flinke, at urutinerede ryttere 
kommer til at sætte dagsordenen - en voksen ved siden til at trække til man selv behersker teknikken, det minimerer 
risikoen for ulykker. Efter ridning skal man så rumlen igennem igen, ponyerne skal sadles af, staldgangen fejes, klatter 
samles op i hallen og diverse remedier skal ryddes op. Vores trænere skal ikke udføre arbejdet, men vejlede og have 
overblikket, uddelegere opgaverne, undervise, men ikke være barnepige. 
Måske kan det sammenlignes med at gå til svømning i svømmeklubben, man starter i vandet med barnet, skifter til de lidt 
større, men hjælper stadig til i omklædning med hårvask og de genstridige badedragter, og den dag de så selv kan klare 
opgaverne - og har lært at svømme, så kan de selv tage afsted. 
 
For at ride i klubben skal man være medlem, kontingentet opkræves 2 gange årligt og fastsættes på 
generalforsamlingen. Prislister mm. findes på klubbens hjemmeside www.aabenraarideklub.dk 
 
Ridning betales månedsvis forud.  
Kan du ikke komme refunderes ridetimen ikke, men din ridelærer vil blive glad for lige at få en sms. 
Der er ikke undervisning på helligdage og ferieperioderne fremgår også af hjemmesiden.  
Nogle gange er der 5 ridetimer i en måned, andre gange kun tre. Vi har taget den beslutning, at prisen er den samme 
hver måned, det gør opkrævnings- og betaligs arbejdet nemmere, og i den sidste ende går det lige op. 
 
 
Velkommen til Aabenraa Rideklub, hvor vi ønsker jer god fornøjelse. 
 
 

http://www.aabenraarideklub.dk/


   

 

Mere om klubben 

https://www.facebook.com/groups/112297398940618/ 

www.aabenraarideklub.dk 

http://www.rideforbund.dk/ 
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