
Velkommen til Rind 
Rideklub 

Rind Rideklub er beliggende i grønne 
omgivelser lige udenfor Lind ved Herning. 
Med Rind plantage som nabo er der rig 
mulighed for, at nyde den dejlige natur og 
skov på hesteryg. 

Rind Rideklub er udover de privat 
opstaldede heste også hjemsted for Rind 
Rideklub. Man skal derfor som opstalder 
betale medlemskab til Rideklubben + årlig 
skovkort. Har man en fast part til sin hest, 
skal parten også betale til klubben. 
Medlemskabet giver udover støtte til den lille 
klub også mulighed for, at man kan deltage i 
klubaktiviteter, stævner, og hyggelig 
fællesspisning. 

Faciliteter  

Stalden råder over 25 bokse, som alle har 
vindue der kan åbnes, så der er mulighed for 
frisk luft døgnet rundt.  

Der er foderautomater, som giver foder 6 
gange i døgnet. Det tilbydes, at man kan fodre 
med Equifirst Vital mix inkluderet i 
opstaldningsprisen. Ønsker man at bruge 
eget foder, er der ikke nedslag i prisen. Vær 
opmærksom på, at alt foder ikke kan gå i 
automaterne – spørg ved tvivl.  

Øvrige faciliteter som Rytterstue, vaskeplads, 
ridehal og udendørs ridebane kan benyttes 
frit, og det er tilladt, at modtage undervisning 
fra egen underviser.  

I aflåst og opvarmet sadelrum er der plads til, 
at hver opstaldet hest kan have 2 sadler og 2 
trenser hængende. Derudover er der en lille 
hyldeplads i et skab til opstalderen. 

Haltider  

Hal/bane er dog forbeholdt Rideklubben, når 
der er elevundervisning og klub-aktiviteter. 
(se undervisningsplan / kalender)                                                                                                              

Der er afsat faste dage til spring/løsspring i 
hallen (se springtider)   

 

Opstalder  

I laden har hver opstalder en plads til eget 
hø/wrap, foder og strøelse. Derudover er der 
plads til staldskab og opbevaring af 
dækkener.  

Alle heste står på halmpiller af hensyn til 
staldmiljøet og bortskaffelse til biogas. I de 
alm. bokse er der 1 pose halmpiller med i 
opstaldningsprisen pr. uge (gælder ikke de 
helt store bokse) Opstart af boks og evt. 

ekstra køb af halmpiller betaler opstalderen 
selv kontant el. mobilpay til Martin tlf. nr. 
22731325.  



Alle får tildelt fast vinter/sommerfold. 
Hestene går så vidt muligt sammen 2-3 heste. 
Om sommeren er det muligt at lade hestene 
gå på døgnfold. 

Parkering  

Parkeringsplads til biler og cykler er foran 
ridehallen, ud mod vejen. Det er muligt at 
langtids parkere hestetrailere på stedet. 
Derudover er der en plads foran laden, hvor 
af- og pålæsning af heste må foregå. Men det 
er ikke tilladt, at parkere her i længere tid. 

Selvpasser  
Stalden er en selvpasser stald, man sørger 
altså selv for at passe sin hest. Det gælder 
både fodring, udmugning og ud/ind-luk. 
Foldmakkere hjælper ofte hinanden med at 

lukke ud/ind. Det er dog også muligt at finde 
faste ordninger, hvis man har brug for dette.                                                                                           

At stå i en selvpasser stald betyder ikke, at 
man står alene. I stalden er vi gode til, at 
finde løsninger og hjælpe hinanden også ved 
f.eks sygdom og ferie. At man er indstillet på, 
at vise hensyn, res pekt og passe på 
hinandens heste er utrolig vigtigt – Tillid 
giver tryghed, for desværre kan ingen af os jo 
være hos hestene hele dagen ;-)    

Åbningstider 

Man må være i stalden fra tidlig morgen til 
sen aften, men det er vigtigt, at man som den 

sidste i stalden, altid får lukket ordentligt af. 
Lys slukkes, døre og porte lukkes, både i 
stald og lade. Sadelrum aflåses.’ 

Regelsæt  

Som ny opstalder er det vigtigt, at du læser 
de stald- og ridehus regler der er gældende.  

Vi afholder mindst en gang årligt staldmøde, 
hvor vi drøfter nye ideer / muligheder og 
hvad der i øvrigt er brug for en snak om. 

Kontakt  

Ved spørgsmål vedr. opstaldning / fold osv. 
ret henvendelse til Gitte (40766224) eller 
Martin (22731325) 

 

RIRI ER ET STED FOR 
ALLE 

 


