Helsinge Rideklub
Helsinge Rideklub
Husebyvej 13 3200 Helsinge

Velkomstfolder til pensionærer

Velkommen til Helsinge Rideklub
Vi er en klub med mange aldersgrupper og et ridemæssigt niveau, der
spænder fra nybegyndere til grand prix-ryttere. Vi elsker vores heste og
tager deres pasning seriøst. Både i hverdage og weekender passes de af
uddannet personale ansat af Helsinge Rideklub. Vagtplan for
weekenderne kan ses i stalden.
Staldreglement:
Det er vigtigt at man sætter sig ind i staldreglementet, som findes på
vores hjemmeside (helsingerideklub.dk/staldreglement)

Personalet kan hjælpe med dosering af klubbens foder og stråfoder, hvis
dette ønskes.
Har man aftalt, at hesten skal have eget foder, er det ens eget ansvar, at
bøtterne er blandet og står klar til personalet. Er der ikke blandet foder
til ens hest ved fodring, vil hesten blive tildelt en håndfuld vitaminer, og
man er selv ansvarlig for at tildele måltidet.

Boksnummer:
Hver boks har et nummer. Dette nummer gælder også i sadelrummet,
hvor man pr. boks har 1 sadelplads, 1trenseplads samt en nummereret
plads til støvler (hvis de ikke kan ophænges på pladsen, må de
opbevares andetsteds. Der stilles en hjelmholder pr. hesteejer til
rådighed i sadelrummet.

Stråfoder:
Hestene får stråfoder 2 x dagligt. Hesten kan få den mængde, ejer
ønsker, så længe hesten spiser nogenlunde op, og mængden passer til
hestens størrelse og drøjde. Vi anbefaler, at man overlader styring af
dette til personalet, der har opsyn med hesten i løbet af dagen. Ønsker
man alligevel at ændre i den mængde, hesten får, skal man huske at tale
med personalet. Det er ikke tilladt selv at tage stråfoder, medmindre
andet er aftalt med personalet. Hvis hesten generelt ikke spiser sin
portion stråfoder op inden næste fodring, vil hesten få tildelt mindre.

I skabsrummet har man 1 skab svarende til boksnummeret til rådighed.
Der er mulighed for tilkøb af ekstra skabsplads i begrænset omfang efter
først-til-mølle-princippet.

Hvis flertallet i en foldgruppe ønsker det, kører personalet gerne en
balle halm op på folden, så hestene har noget at pille i i vinterperioden.
Prisen fordeles på regningerne til de respektive hesteejere.

I foderrummet må man have 1 foderspand pr. hest, som skal mærkes
med hestens navn og boksnummer. Har man små spande osv. opbevaret
i foderrummet, skal disse mærkes med hestens navn og boksnummer,
samt opbevares på hylden mærket med boksnummer. Man forpligter sig
til at rydde op efter sig, så det undgås, at der ligger foder på gulv eller
andre overflader.

Fodertider:

Foder:
Ved ankomst skal du tale med personalet om hestens fodermængder. Vi
tilbyder krybbefoder samt stråfoder i form af hø, wrap og halm.





Morgenfodring 07.00-08.00
Frokost 13.00-14.00
Aften 18.00-19.00

Hestene fodres imellem overstående tidsrum. Tidspunktet kan variere
fra dag til dag afhængig af vejr og øvrige arbejdsopgaver, men er typisk
07.30, 13.30 og 18.30.

Tiderne kan være anderledes på helligdage (særligt 24/12 og 31/12).
Der vil blive informeret omkring dette på staldtavlen og/på Facebook
gruppen ”HSK Privat Stald”.
Boks:
Der vil blive anvist en boks, eller man kan frit vælge én (hvis flere er
ledige). Boksene vil i tilfælde af fuld stald dog altid blive fordelt i
forhold til hestenes størrelser, så man kan ikke være sikker på at beholde
en stor boks til en lille hest. Dette afgøres af personalet, som man kan
spørge, hvis man er i tvivl.

Gamacher på og af
10 kr.
100 kr. pr. sæt
Hals på og af
10 kr.
100 kr.
Staldbandager af
10 kr.
100 kr. pr. sæt
Fluemaske på og af
10 kr.
100 kr.
Mugning
50 kr.
Inkluderet i fuldpas pris
Har du andre forespørgsler, er du velkommen til at kontakte personalet.
Foldtid:
Hestene lukkes ind og ud hver dag af personalet. De lukkes ud mellem
kl 08.00-09.30, og lukkes ind mellem 12.30-14.00. Tiderne kan dog
ændres pga. vejr eller andre forhold.

Boksskilt:
Det er ejers ansvar at have boksskiltet opdateret med tilkøb samt ejers og
dyrlæges kontaktinformationer, så det altid er muligt for personalet at
komme i kontakt med ejer eller dyrlæge.
Foder på boksskiltet opdateres af personalet, og ønsker man ændringer i
forhold til dette, skal personalet informeres om det.

På helligdage kan hestene blive lukket ind tidligere. Dette vil blive
annonceret på staldtavlen og/på Facebook gruppen ”HSK Privat Stald”.
Ønsker man at have sin hest ude længere, skal man selv tage den ind og
sørge for at informere personalet om dette. Hvis hesten ikke skal på fold
pga. smed eller andet, skal dette skrives på tavlen under ”%Fold”.

Grime på/af i boks:
Hvis man har specifikke ønsker om, at hesten skal stå med/uden grime i
sin boks, skal personalet informeres. Det er en god idé at tilføje det på
boksskiltet under ”andet”. Står hesten uden grime i boksen, er det ejers
eget ansvar, hvis hesten ikke kan fjernes fra stalden i forbindelse med
brand.

Foldplads:
Det er personalet, der opdeler hestene på foldene, hvor de går i små
grupper. Det er kun personalet, der kan flytte en hest til en anden fold.
En hest må kun benytte den fold, den er sat på, medmindre andet er
aftalt med personalet (oversigt kan ses på staldtavlen). Vi tilbyder ikke
enefold.

Tilkøb:
Som opstalder på Helsinge Rideklub har du mulighed for at tilkøbe
dækkenskift, klokker, fluemaske, hals osv. på måneds- og dagsbasis på
klubmodul.

Sygefolde:
Sygefoldene må kun benyttes efter aftale med personalet.

Tilkøb
Dækkenskift på eller af
Klokker på og af

Pris pr. dag
20 kr.
10 kr.

Pris pr. måned
100 kr.
100 kr. pr. sæt

Vand på foldene:
Klubben sørger for, at der er et vandkar på hver fold. Det er
pensionærenes eget ansvar at sørge for at fylde karrene. Bruger man en
slange, skal man sørge for at rulle slangen sammen igen efter brug. Det

er vigtigt, at man husker at slukke for vandet (og ikke kun timeren!)
inden man forlader klubben.
Fuldpas:
Har man valgt at have hesten på fuldpas, vil boksen blive muget og
strøet af personalet mandag-fredag. Hesten kan stå på træpiller eller
spåner efter ejers ønske. Der kan tilkøbes weekendmugning.
Selvpas:
Står man på selvpas, er man forpligtet til at muge boksen dagligt. Man
kan selv vælge, om man ønsker at bestille strøelse fra klubben, eller om
man vil medbringe sit eget. Ønsker man at bestille strøelse fra klubben,
kan dette gøres via shoppen i klubmodul - dog senest kl. 08.00, hvis man
ønsker strøelsen samme dag.
Nedvask af boks:
Man har ansvar for, at ens boks/-e nedvaskes 1 gang om året (altid i
efterårsperioden). Der kan være variationer afhængigt af, om det er et
år, hvor hele stalden højtryksspules. Personalet vil derfor melde ud, når
det er tid til nedvask.
Er en boks ikke vasket ned inden 1/12, selvom det har været varslet
mindst 6 uger tidligere, vil ejeren modtage en regning på 1.000 kr.,
hvorefter personalet vil varetage opgaven. Det er altid en mulighed at
bestille en nedvask til samme pris, hvis man ønsker at være fri for
opgaven selv.
Nedvask af stald:
Staldene højtryksspules med mellemrum i juli måned. Dette tager 2-3
dage, og dagene vælges efter vejret. Hestene vil i denne periode gå på
døgnfold. Ønsker man ikke at have sin hest på døgnfold, må man i
denne periode finde et andet opstaldningssted. Der godtgøres ikke for
disse dage.

Oprydning:
Man er ansvarlig for at rydde op efter sig selv på hele rideklubbens
område. Man er forpligtet til at sørge for at feje efter sig på staldgangen
og i vandspiltorvet samt smide klatter og hår på møddingen. Man skal
selv fjerne affald efter sin smed. Søm skal smides i skraldespanden. Har
man større affald som foderbøtter mm., skal dette smides i containerne,
der står bagved stalden skråt overfor møddingen.
Alt, hvad der ligger og flyder rundt omkring, vil blive smidt i
glemmekassen. Det oplyses på staldtavlen, hvornår glemmekassen
tømmes. De ting, der ligger i glemmekassen ved tømning, vil blive
overdraget til klubben, og der kan ikke gøres krav på dem efterfølgende.
I vinterperioden er der varme på toiletterne, i sadelrummet, i
skabsrummet og på balkonen, så det er vigtigt, at man sørger for at
holde dørene til disse rum lukket, hvis der skal være varme på
fremadrettet.
Lukning af stald:
Er man den sidste i stalden efter fodervagten, skal man sørge for, at alle
porte (i vinterhalvåret) og døre (hele året) er lukkede, samt sørge for at
låse ind til sadelrummet, inden man forlader klubben. Ligeledes skal al
lys (på toiletterne, i skabsrummet, i sadelrummet, i staldene, i
ridehusene og på balkonen) slukkes.
Man skal altid sørge for at slukke lyset i ridehusene efter brug.
Faciliteter:
Som opstalder på Helsinge Rideklub kan man frit benytte klubbens
faciliteter i tidsrummet 07.00-22.00. Ridehusene/ridebanerne kan være
lukket i forbindelse med undervisning eller stævner. Ridehustider findes
på hjemmesiden (helsingerideklub.dk/ridehallernes-aabningstider).
Informationer omkring stævner m.m. findes på hjemmesiden

(helsingerideklub.dk/aktiviteter) og på vores Facebookside. Husk altid
at fjerne hestens efterladenskaber fra haller, gangarealer og lign..
Brug af faciliteterne:
Man er altid velkommen til at bruge faciliteterne - også i personalets
arbejdstid, men vi beder om, at man tager hensyn til personalets arbejde.
Personalet prøver så vidt muligt at undgå at forstyrre og være til
besvær. Er man i gang med at op- eller afsadle under ud- og indlukning,
skal man forsætte dette i sin boks. Skal banerne harves eller vandes, må
man benytte det andet ridehus, eller ride sammen med maskinen.
Facebookgrupper:
Stalden har en Facebookgruppe kaldet ”HSK Privat Stald”. Her vil der
blive informeret om forhold, der kun berører stalden. Siden er også et
sted, hvor pensionærerne har mulighed for at kontakte hinanden.
Derudover har klubben en gruppe, der hedder ”Helsinge Rideklub”.
Her bliver der bl.a. informeret omkring stævner, kurser og lukning af
ridehusene.
Er man interesseret i vores lille rideskole, kan man følge dén på ”HSK
Rideskole”.
Kontakt:
Har man spørgsmål eller meddelelser, kan altid henvende sig til
personalet. Se kontaktinformationerne på hjemmesiden
(helsingerideklub.dk/kontakt-os).
I weekenderne kan man kontakte staldvagten efter vagtplanen, der
hænger i stalden.

Husk, at vores rideklub er en forening drevet af frivillige. Der er derfor
brug for DIN hjælp til stævner samt oprydning og vedligehold af
arealerne. Spørg gerne daglig leder/personale. Tak.

