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VELKOMMEN TIL ORDRUPDAL RIDEKLUB 
 

 
OPSTALDNINGSKONTRAKT 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ordrupdal Rideklub, Pyttur (staldværten) udlejer pr. dato:.......................................... til 
hesteejer: 
 
Navn:….......................................... ………… ................................………………….......………… 
 
Adresse……......................................................................................…………….........………… 
 
Tlfnr.:…  …..............……….               Mobil:...  ……...............…… 
 
Hestenavn:… ……………......................................................…………......... …………………… 
 
Dyrlæge:………………………..................................…………Smed: …………………………… 
 
1 stk  boks til en opstaldningspris af pt. kr….............................. pr. md. 
 
Der betales et boks depositum på 3000 kr. ved indgåelse af kontrakten, depositummet kan af 
Ordrupdal Rideklub anvendes, når medlemmet opsiger boksen til at modregne evt. tilgode 
havende til Klubben. Er der ingen restancer, tilbagebetales depositummet ved fraflytningen fra 
Ordrupdal. 
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Der betales desuden et depositum for skab til boksen på 1200 kr. Depositummet kan ligesom 
boks depositummet modregnes i evt. udstående. I øvrigt tilbagebetales depositummet ved 
returnering af alle nøgler til skabet. 
 
Opstaldningsprisen omfatter boksleje, udmugning, fodring ifølge foder notat (bilag 2) samt ret 
til at benytte Ordrupdal Rideklubs faciliteter. 
 
Opstaldningsbeløbet betales forud og forfalder den 1. i måneden med rettidig betaling senest 3 
hverdage herefter. Ved overskridelse af betalingsfristen har rideklubben ret til at påføre gebyr 
(pt. 50 kr) samt renter fra forfaldsdagen (diskontoen med tillæg på 6%), dog minimum 50,- 
kr. I tilfælde af restance kan staldværten udøve tilbageholdelsesret i den opstaldede hest i 
henhold til dansk rets almindelige regler. 
 
Regulering af opstaldningsprisen sker normalt 1 gang om året, pr. den 1. januar. 
 
En gang årligt (mellem jul og nytår) bliver foretaget samlet obligatorisk vaccination af hestene, 
hvis der afleveres vaccinationsattest, ellers er det ejers ansvar at hesten vaccineres. Kopi af 
vaccinationsattest skal forevises. Opstaldningskontrakten er til opsigelse straks, hvis ikke 
hesten er vaccineret. 
 
Der vil efter behov (mindst 2 gange årligt) blive foretaget gødningsprøver og i tilfælde af orm 
efterfølgende givet ormekur. 
Der vil efter behov blive foretaget afvaskning af samtlige heste med lusemidler. 
 
Eventuelle udlæg til særydelser vil blive særskilt tillagt den næste måneds regning og er pligtig 
pengeydelse.  

 
I ØVRIGT GÆLDER FØLGENDE VILKÅR PR. 15.07.2003: 
 

1. Enhver, der rider på hest opstaldet på Ordrupdal, skal være medlem af Pyttur, 
Ordrupdal Rideklub, herunder også partryttere. 

 
2. Hesten opstaldes for hesteejerens egen regning og risiko i enhver henseende, dog er 

staldværten ansvarlig for skader, der påføres hesten i henhold til dansk rets almindelige 
regler. 

 
3. Hesteejeren er ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for 

eventuelle skader, som hesten måtte forvolde i og uden for stalden. 
 
4. Hvis hesten udviser speciel adfærd, der nødvendiggør særlige foranstaltninger, kan/vil 

disse blive udført mod betaling, såfremt hesteejeren efter påkrav ikke selv lader 
foranstaltningerne udføre. Ved større foranstaltninger indgås en skriftlig aftale. 

 
5. Hesten må ikke udlejes eller udlånes uden forudgående meddelelse til staldværten. 

Parter på hesten skal altid være staldværten bekendt, samt medlem af Pyttur, 
Ordrupdal Rideklub. 

 
6. Gyldig vaccinationsattest skal forevises inden opstaldning. Ormekure er obligatoriske og 

påføres månedsregningen. Løbende vaccination er obligatorisk. Efter aftale med 
staldværten kan hesteejeren selv forestå ormekur og vaccination, og forevise attest for 
dette. 

 
7. Hesteejeren er pligtig til for egen regning at holde hesten ansvarsforsikret. 

 
8. Boksen må ikke udlejes eller udlånes. 
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9. Ved midlertidig flytning af hesten af kortere varighed gives ingen prisreduktion.  

Der gives en reduktion på kr. 1000,- pr. måned, hvis hesten flyttes for en hel  
måned (fra  d.1 i den givne måned til d.1. i den efterfølgende måned) og dette 
varsles mindst en måned i forvejen.)  

      
10. Udtagning og hjemtagning af hesten skal varsles til den daglige leder senest 8 dage før. 
 
11. Reservationsgebyr indebærer ret til (gen)opstaldning, i den med staldværten aftalte 

boks, (se pkt. 10), men giver ingen rådighed over boksen i den ikke benyttede periode. 
 

12. I opstaldningsprisen er ikke inkluderet udgifter til dyrlæge, beslagsmed, sadelmager 
m.v. 

 
13. Den daglige leder anviser boks under størst mulig hensyntagen til hesteejerens ønsker. 

 
14. Under særlige omstændigheder kan hesten midlertidigt anbringes i anden boks. 

 
 
15. Hvis hesten udviser adfærd, såsom krybbebidder, væver eller sparker, der kan være til 

gene for andre heste, kan den daglige leder forlange indført passende foranstaltninger, 
såsom halsrem etc. 

 
16. Opsigelse af boks skal ske skriftligt og kan gensidigt ske med en måneds varsel til den 

1. i en måned, dog kan Ordrupdal Rideklub opsige kontrakten med øjeblikkelig virkning 
ved væsentlig misligholdelse af kontrakten, herunder betalings- eller vaccinations-
betingelser. 

 
17. De for Ordrupdal Rideklub til enhver tid gældende ordensreglementer skal overholdes. 

Disse udleveres ved indmelding og findes i rytterstuen og på opslagstavlen i ridehuset. 
 

18. Undervisning på Ordrupdal Rideklubs område må kun modtages fra 
beridere/instruktører, som er tilknyttet Ordrupdal Rideklub. 

 
19. Al færden på etablissementets område sker på egen risiko med mindre, der foreligger 

ansvarsgrundlag for staldværten. 
 
Nærværende opstaldningskontrakt underskrives i 2 enslydende eksemplarer, hvoraf det ene 
eksemplar forbliver hos Ordrupdal Rideklub Pyttur, mens det andet eksemplar udleveres til 
hesteejeren sammen med Ordrupdal Rideklubs ordensreglement. 
 
 
Ordrup, den …………………………………… 
 
for hesteejer:    for Pyttur, Ordrupdal Rideklub 
     iflg. bemyndigelse 
 
 
 
………………. ……………………………………………….  ……………………………………….. 
     Daglig leder Mette Køllgaard 

 
 

ORDENSREGLER FOR ORDRUPDAL RIDEKLUB 
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Ordrupdal er åbent alle hverdage fra kl. 07.00 til kl. 22.00 og alle lørdage, søndage samt 
øvrige helligdage fra kl. 07.00 til kl. 20.00.  
Ridehus og ridebane skal forlades senest en halv time inden lukketid således, at du kan nå at 
sadle hesten af og rydde op efter dig. 

Formålet med ordensreglerne er at sikre, at ophold på Ordrupdal foregår på en god og sikker 
måde for både mennesker og dyr. 
Det er meget vigtigt, at alle har en forståelse af, at der skal tages specielt hensyn til 
sikkerheden, da vi omgås store dyr, der ikke altid gør som vi forventer. 
Hvis alle følger enkle regler for omgang med hestene, vil risikoen for ulykker mindskes. 
Det skal dog understreges at ophold på Ordrupdal er på eget ansvar. 
  
Det skal respekteres, at Ordrupdal ikke er en legeplads. 
Hestene behøver mulighed for ro, når de står i boksen. Undgå derfor leg, løben og støjende 
adfærd i stalden.  
Unødig færden på ridebane/i ridehuset skal undgås af hensyn til heste og ryttere. 
Rideskoleundervisning skal respekteres af privatryttere (tider fremgår af hjemmesiden + 
opslagstavlen i ridehuset). Privatundervisning skal gennemføres under gensidig hensyntagen, 
således at der er plads til alle. 

Alle har ansvar for at holde området rent og pænt – affald skal smides i skraldespandene og 
du efterlader klubfaciliteterne i samme stand, som du ønsker at finde dem i. Husk at slukke 
lyset, hvis du er den sidste, der forlader et lokale. Også i ridehuset. 

Når du har ordnet din hest skal du feje eller rive efter dig, hvad enten du har ordnet hesten i 
stalden eller på gårdspladsen. 

Tobaksrygning og brug af åben ild er strengt forbudt indendørs, dvs. i stalde, ridehus og 
hølofter samt alle udearealer. Det er heller ikke tilladt at medbringe/stille flasker og glas i 
staldene eller andre steder, hvor hestene kan komme til det.  

Alle hunde  på Ordrupdal skal holdes i snor. Eventuelle efterladenskaber fra hunden skal 
bortfjernes af ejeren, inden man forlader Ordrupdal. 

SIKKERHEDSREGLER 
  
- Al omgang med hestene skal foregå i en rolig og afslappet atmosfære 
- Alle heste skal have grime på 
- Hestene skal altid være bundet mens de ordnes (ingen heste må bindes i hovedtøjet) 
- Udvis største forsigtighed når du står bag ved hestene (nogle heste sparker) 
- Sid aldrig på jorden ved siden af en hest 
- Hestene skal altid trækkes i træktov  
- Træktov skal anvendes ved ud- og indtagning fra fold, samt ved evt. fodring på gårdspladsen 
- Sid aldrig op i boksen og på staldgangen 
- Undgå at fodre hesten mens de står bundet på gårdspladsen ved siden af andre heste 
- Alle skal ride med hjelm 
  
Brud på ovenstående som medfører en sikkerhedsmæssig risiko for enten mennesker eller dyr 
kan efter advarsel medføre bortvisning. 
  

RIDEHUSREGLER OG RIDEBANE REGLEMENT 
 

Sikkerhedsvest anbefales ved al ridning.  
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Du skal altid sikre at der er fri bane, inden du trækker ind på rideområdet. Inden du trækker 
hesten ind siges ¨jeg kommer ind¨. Sørg for at lukke døren med det samme.  
  
Ind- og udtrækning på rideskolehold kan kun ske ved lektionens begyndelse og afslutning og 
kun hvis instruktøren giver tilladelse til, at du kan ride sammen med holdet. 
  
Op- og afsidning sker i ridehusets midte, aldrig ved hovslaget. 
  
Du skal skridte inden for hovslaget på samme volte, som flertallet af de øvrige ryttere rider på. 
Hold afstand til den der rider foran dig, se dig for og vis altid hensyn overfor de andre ryttere. 
Undgå samtale mellem ryttere og tilskuere. 
  
Du skal ikke lave parader, vendinger o.l. på hovslaget, med mindre det er aftalt med de andre 
ryttere. 
Hvis man rider på hver sin volte, rides "venstre mod venstre". Husk at skifte volte jævnligt så 
hesten ikke rides skæv.  
  
Longering må kun ske når ridehus eller bane er tom, eller hvis der er en klar aftale om at 
banen er delt op. 
Børn under 12 år må ikke longere. 
  
Kun instruktøren kan give tilladelse til, at privatryttere rider i ridehuset/på ridebanen mens der 
er undervisning, og instruktøren har ret til at ophæve denne tilladelse, hvis det viser sig at 
være til gene for rideskoleundervisningen.  
  
Ved springning kan der kun være 4 heste i ridehuset. Husk at fjerne springene efter endt 
ridning. Ved springning mens andre ”almindelige” ryttere rider – skal de ”almindelige” ryttere 
give tilladelse at der må springes. 
  
Ophold i ridehuset eller ved banen skal ske under hensyntagen til de ridende og instruktøren, 
og derfor skal løb, smækken med døre, råben etc. undgås. 
  
Heste må ikke slippes løs i ridehuset/på ridebanen uden opsyn.  
Heste må ikke slippes løs i ridehus/på ridebanen mens andre rider – ej heller under opsyn. 
  
Du skal altid fjerne hestepære efter din hest når du rider – dette skal ske med samme 
”pærene” er lagt og ikke efter endt ridning. 
  
Du rider på eget ansvar. Det er vigtigt at huske, at heste er levende væsner og ikke maskiner. 
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SKOVTURS REGLEMENT 
 

Skovtursreglement 

Du skal overholdes Statsskovsdistriktets regler om ridning i skoven. Gyldigt ridetegn 
(skovkort) skal kunne forevises på forlangende – derfor skal dette medbringes ved ridning i 
Statsskovsdistriktet (Dyrehaven og Jægersborg Hegn).  

Du skal selvfølgelig overholdes færdselslovens punkter om ridning. Det er IKKE tilladt at ride 
på fortove. Ved ridning i lygtetændingstiden skal hesten forsynes med lygter og reflekser i 
henhold til færdselsloven. 

Det anbefales at ride med sikkerhedsvest i skoven. 

Det er en god ide at give besked på Ordrupdal eller derhjemme om, hvornår du rider ud, hvor 
du rider hen, og hvornår du forventer at være tilbage. 

Du skal overholde almindelige høflighedsregler – f.eks. at tage op i skridt, når du møder andre 
ridende eller mens man spørger om tilladelse til at passere langsommere ridende. 

Ridning er en pragtfuld sport, som vi alle skal kunne glæde os over. Udenfor Ordrupdal 
opfattes du som repræsentant for din sport – gør den populær ved hensynsfuld opførsel. 
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VENTELISTE TIL BOKS 
 
 
 
 
Ordrupdal Rideklub, Mosehøjvej 29 – 2920 Charlottenlund.  
Telefontid hverdage 10.00-12.00 Tlf.: 27507535 
 
                                           Hjemmeside:  www.ordrupdal.com 
                                             Email: anne.sundby@hotmail.com  
 
 
 
Jeg vil gerne skrives op til en anden boks på Ordrupdal Rideklub, Pyttur 
 
 
Navn på hest: ....................................... 
 
 
Ejers navn: ………...…………………............................…………………………………….……………………. 
 
 
Adresse: ………………………………………………………………………………...........................………………. 
 
 
Postnummer: …………………………………………..By: ………………......................…………………………. 
 
 
Tlf. fastnet: ……………………………………….…….Tfl. Mobil: ……......................…………………………. 
 
 
Email: ………………………………………………………………………………………………............................... 
 
 
Dato: …..............………….………. 
 
 
 
Underskrift: ……………………………………………………………………………….......................……….…… 
 
 
Forældresunderskrift, hvis du er under 18 år: ………………….....………………………………........ 
 
 
 
 
 
Man er først på ventelisten når: 

• Man har udfyldt og afleveret/mailet en ”boksbyttesansøgning” til Mette Brix. 
Mette mailer en ”kvittering” for modtagelsen. Du vil herefter blive opkrævet kr. 
100,-, som skal være indbetalt før anciennitet er gyldig. 

 
  


