
 
  
Nyt på OD 
 
Personale 
 
Vi har fået ny staldmedarbejder. Det er Kristiane som er her ca 15 timer om ugen. Kristiane bor 
i Vig på Gedehøjgård, hvor bla rideskolehestene har været på sommeferie de sidste mange år. 
 
Kristiane vil ligesom Od´s faste undervisere kunne tilbyde privatundervisning sålænge, hun er 
ansat på OD..  
 
Stald 
 
Tandlæge: Der kommer tandlæge onsdag og torsdag i uge 7. Det er Jesper Rosenmeier, som 
kommer. Prisen er 1000,- pr hest. Der hænger tilmelding med tider på opslagstavlen i 
rideskolens sadelrum. Betaling under event på hjemmesiden.  
 
Mordax: På foldene må vallakkerne have på alle ben. Hopperne må kun have på forbenene. 
Det er kun de mindste mordax på 6 mm, der må bruges. Der opfordres til at begrænse 
perioderne med mordax såvidt muligt, da skaderne fra mordax, kan være meget alvorlige. 
 
Nye bokskontrakt: Bokskontrakten er opdateret og ligger under: "Opstaldning" på 
hjemmesiden. I bedes hurtigst muligt printe en kontrakt, udfylde den og aflevere eller sende 
den på mail til Mette. 
 
I fobindelse med opdateringen af bokskontrakten er vores prisliste over tillægsydelser 
opdateret. Fremover kommer det til at koste 500,- kr for at få trukket en hest ind til et måltid kl 
12-13. 
 
Nyttig læsning: Der er kommet et hæfte med nyttig information til nye hesteejere. Det kan også 
bruges som opslag til "gamle" hesteejere. Dette er også lagt ind under: "Opstaldning" på 
hjemmesiden. 
 
Dræn: Vi har været igennem en grundig gennemgang af vores dræn. Kloakrørene er spulet og 
der har været kamera på, så alle rør er tjekket efter. Alt ok omkring drænrørene. 
Vores problem med foldene er, at der på toppen dannes det, man kalder traktose, når sand og 
sten blandes. Løsningen på dette er at få lagt et TTE-system som er en slags riste, der kan 
holde sten og sand adskilt.  
Derudover skal vi have skiftet vores drænlag ned til rørene. Alt dette kommer til at koste op 
mod 2.000.000,-kr. I første omgang har vi fået 100.000,- kr fra kommunen, som vi med vores 
egne midler, vil kunne bruge til at starte op på en fold. Viser det sig at fungere, som 
erfaringerne siger, tager vi en fold ad gangen + ridebanen alt efter hvor meget økonomien 
tillader. 
 
Ny belysning: Vi har søgt midler til at få skiftet al belysning på OD, så vi går over til LED-
belysning. Vi har fået bevilliget 70% som er maxbeløbet for, hvad vi kan søge. Elektrikerne 
starter op snarest muligt, og vi glæder os til at få lys på gårdspladsen :-) 
 
Renovering af stalde: Endnu en glædelig nyhed er, at kommunen nu starter op med at få sat 
de ting i stand, der ikke lever op til kravene i den nye hestelov. Det betyder, at de nu går i gang 
med at gøre klar til at renovere gulvet i galopstalden og udskifte boksene. Da boksene bliver 
større, betyder det, at der kommer færre bokse i rideskolestalden, så ridekolehestene vil efter 
sommerferien blive fordelt i "de nye bokse " løsdriften og rideskolestalden. 
Vinduerne vil blive skiftet og Westernstalden og galopstalden, så der vil komme den rigtige 
ventilation. 
 
Loftet på westernstalden: Der vil snarest muligt blive repareret gulv og vinduer. 
Der ligger ofte skrald, madrester mv. og flyder. Alle opfordres til at rydde op efter sig og tage 
en tur med kosten. Vi vil så nødig have rotter løbende rundt. 
 



 
Der har desværre været rideskoleelever som tager foder fra foderspandene og giver til 
rideskolehestene. Vi er derfor nødt til at bede alle, der har foderspande, have lås på deres 
spand. 
 
Ridehus: Alle opfordres til at repetere ridehusreglerne. Vi ser mange, der lader deres hest rulle 
sig, longerer eller skridter på hovslaget, mens der er nogen, der rider. Ydermere er der mange, 
der glemmer at vente på fri bane og råbe: "jeg kommer ind", når man skal ind i ridehuset. 
Ridehusreglerne findes på væggen i rytterstuen og på hjemmesiden. 
Vi er mange om ridehuset, så det er vigtigt at kunne ridehusreglerne. 
 
Staldgange: En stor ros til alle jer, der fejer efter jer, nu mangler vi bare, at bunkerne bliver 
fejet op i en trillebør eller på møddingen. 
Det er fortsat for tit, at der ligger søm på staldgulvene eller søm fejet ind i boksene, når der har 
været smed. Husk, det er hesteejerens ansvar at sørge for, der er ryddet op efter smeden. 
 
Status på sygdom: Kværkekarantænerne de steder, hvor der har været udbrud, er udløbet og 
det ser ud til, vi kan begynde at bevæge os mere frit igen. Dog ved man, at streptokokvirus kan 
leve videre i jorden i 6 måneder efter. I kan have det i tankerne, hvis i rider på Klaufis bane. 
 
Her på OD har vi indenfor de sidste 14 dage haft tilfælde af snot, men vurderet af dyrlæge til at 
være uden betydning. 
 
Ny Låge: Der vil blive sat en låge op i indkørslen. Denne låge åbnes kl 7 og lukkes 21.30. De 
der forlader OD mellem 21.30 og 22 må huske at lukke den efter sig. 
 
Ridehold: 
 
Nye rideskoleheste: Vi har fået fire nye rideskoleheste; Trostan, Sindri, Kvika og Hrima. De 
fungerer godt og er allerede meget populære.  
 
Salg af rideskoleheste: Da vi nu har fået nye ind, betyder det, at vi kan sælge nogle af de 
"gamle" rideskoleheste, så hold øje med hjemmesiden :-) 
 
Aldur: Aldur som fik konstateret spat, har nu været i behandling gennem længere tid. Sidste 
behandling ser ud til at virke, så Aldur er pt ved at blive reddet op igen. 
Der vil fremover være en garvet rytter til at hjælpe ved opsadling på de begynderhold, hvor 
underviseren er i ridehuset eller på ridebanen.  
 
Ferieperioder: Ferieperioderne vil fremover blive lidt anderledes, end de plejer, så 
rideskolehestene vil få mulighed for at nå over på vores græsfolde. 
Ferieperioderne/lukkedagene kan ses på hjemmesiden. 
 
Generalforsamling: 
 
Generalforsamlingen er i år d.19/3 kl 19. 
 
Klubtrøjer: 
 
Udvalget af klubtrøjer er blevet opdateret. Se inde på hjemmesiden. 
 
 
 
OD´s åbningstider: 
Mandag-fredag fra 7-22. Ridehus og ridebane forlades senest 21.30 
Lørdag-søndag og helligdage fra 7-20. Ridehus og bane forlades senest 19.30 
 
Staldpersonalet træffes alle dag fra 7-14, 16-18 og 20-21.30 
 
Man er altid velkommen til at kontakte Mette i hendes kontortid mandag til torsdag fra 12.30-
14. Telefon 27507535 eller info@ordrupdal.com.  



 
Sms´er modtages kun ved akutte situationer. Besvares telefonen ikke ved en akut situation så 
skriv en sms og der vil blive ringet op hurtigst muligt.  
 
Vi opfordrer som altid ALLE til at komme med forslag, kommentarer, intiativer og gode ideer – 
intet er for stort eller småt – forslag kan sendes til Mette på info@ordrupdal.com. 
 
 
Mange hilsner fra 
Pyttur - Ordrupdal Rideklub 

 


