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Velkommen til Ikast rideklub 

Ikast Rideklub – en klub under Dansk Ride Forbund IRK er medlem af Dansk Ride Forbund. Det betyder at vi får 

adgang til en lang række fordele som f.eks. kurser, rådgivning, mulighed for at afvikle og deltage i stævner med 

andre forbundsklubber. Det giver os også en række forpligtigelser da vores vedtægter skal være i overensstemmelse 

med Dansk Ride Forbunds vedtægter. Se mere på www.DRF.dk Se meget mere om klubben på vores hjemmeside 

www.ikast-rideklub.com  Herunder er en kort beskrivelse af tilbud, forventninger og regler på IRK. 

Vi er en klub for såvel bredden som eliten. Vi lægger vægt på fællesskab, positiv klubånd og kvalitet i alle gøremål. Vi 

udviser interesse for den enkelte og ansvarlighed såvel i omgangen med hesten som overfor hinanden og klubben. 

Forventninger 

Som medlem af klubben forventer vi at du vil være åben, ærlig og møde op med en positiv indstilling, der bidrager til 

vores gode klubånd. Vi håber du vil deltage i vores aktiviteter, så du kan blive en del af vores gode fællesskab. Vi har 

en forventning om at du tager del i vores værdigrundlag og bidrager til at skabe en god klub. Du er ansvarlig for 

klubbens område og ejendele og skal behandle hesten med omtanke og horsemanship / hestevelfærd. Vi forventer, 

at du fortæller din underviser, hvis noget ikke fungerer tilfredsstillende. Da vi er en selvejende forening, forventes 

det at vores medlemmer og deres familie vil indgå aktivt i hverdagen og hjælpe til arrangementer. 

Undervisning 

Som en del af vores værdier er det vores mål, at undervise såvel bredden som eliten. Vores undervisning er både 

praktisk og teoretisk, og vi stræber efter at have høj kvalitet i undervisningen. Har du forslag, ris eller ros, til din 

undervisning, skal du snakke med din underviser om det. 

Dressur  

Vi underviser alle aldersgrupper og har hold for enhver smag: Begynder, øvede og voksen. Det er muligt at få både 

enetimer og holdtimer. 

Spring: 

Vi underviser også her alle aldersgrupper, og der er mulighed for at springe på hold for begyndere samt øvede. 

Springundervisning om mandagen er som enetime. Tilmelding direkte til Alla Bilgrav Christensen 

  

http://www.drf.dk/
http://www.ikast-rideklub.com/
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Forsikringer: 

Som klub under Dansk Ride Forbund er IRK automatisk omfattet af det der kaldes Idrættens forsikringer. 

Hovedformålet med denne er, at holde klubberne, deres ansatte og frivillige skadesløse. Du er som enkeltmedlem 

ikke omfattet af klubbens forsikring og skal selv sørge for at have tegnet f.eks. ulykkesforsikring samt lovpligtig 

ansvarsforsikring på din evt. private hest. 

Overordnet reglement: 

1. Det er daglig leder der har det daglige overordnede ansvar på stedet 

2. Al færdsel på klubbens arealer, både til fods og til hest, er på eget ansvar og forsikring  

3. Ryttere der bruger klubbens område/faciliteter skal være medlem og indløse facilitetskort  

4. Rygning er kun tilladt udendørs – udvis ansvarlighed i forhold til brandfare  

5. Alle forventes at bidrage til ro, orden og god stemning på IRK 

6. Tyveri er strafbart og meldes til politiet. Tyveri medfører direkte bortvisning  

7. Ethvert medlem har pligt til at holde sig opdateret om priser, retningslinjer m.m. Klubbens primære 

oplysningskilde er hjemmesiden www.ikast-rideklub.com 

8. Ønsker du undervisning, opstaldning eller hest i ridning – så kontakt personalet eller find information på 

klubbens hjemmeside 

9. Se desuden reglementer på vores hjemmeside. 

Hal og baneregler: 

1. Børn under 12 år må ikke ride alene, men skal være under opsyn af en voksen  

2.  Alle medlemmer med facilitetskort har lige ret til at bruge hallerne 

3. Der rides venstre mod venstre – skridt én og én  

4. Løse heste (kun i lille hal) skal være under konstant opsyn  

5. Longering kun i lille hal – vis hensyn til ridende – personalet kan i forbindelse med undervisning/tilridning 

longere i hal 1  

6. Ingen friridning i hallerne når der er elevhold – se halplan på hjemmesiden  

7. Al springning skal foregå sammen med undervisningspersonale 

8. Undervisning på IRK er kun tilladt ved klubbens personale  

9. Alle skal samle klatter efter sig selv i ridehallerne – men hjælp hinanden 

10.  Al ridning i skov og terræn skal foregå på anviste veje og stier. Husk at overholde færdselsloven  

11. Det anbefales at ingen rider alene i naturen og at man altid medbringer en mobiltelefon  

12. Ved ridning i terræn, overholdes færdselsloven og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter 

13. Se mere om sikker ridning i terræn og trafik på DRF’s hjemmeside  

Tilmelding og betaling: 

Aftale om deltagelse i undervisning på alle hold/enetime og opstaldning aftales med personalet, se 

kontaktoplysninger på hjemmesiden www.ikast-rideklub.com Alt betaling foregår via klubmodul på hjemmesiden 

kontakt kasser for tilmelding, se kontaktoplysninger på hjemmesiden 

http://www.ikast-rideklub.com/

