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Velkommen til Hestelinjen på Lundby Efterskole.
På Lundby Efterskole er vi ret stolte af vores Hestelinje,
og vi er glade for, at I har valgt at være en del af den.
Folderen her rummer en masse oplysninger om, hvordan
tingene foregår i staldene og på Hestelinjen generelt.
Den er samtidig vores samling af rammer og regler for
Hestelinjen.
Vores rammer og regler handler i høj grad om god adfærd
og om sikkerhed, og de skal selvfølgelig følges.
Ikke alt kan stå i en folder, og der opstår også situationer,
der er nye for os, så hovedreglen over dem alle er, at:
HESTELINJENS LÆRERES ANVISNINGER SKAL
ALTID FØLGES.
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Start og slut på skoleåret:
Hesteeleverne skal komme med hesten og få den indkvarteret i stalden søndag
efter introugen (se kalender) mellem kl. 11.00 og 13.00. Der vil for hesteeleverne
og deres familier være mulighed for at få lidt at spise.
Hesten tages hjem Grundlovsdag (5. juni) efter ridestævnet, så staldene er tomme og
kan klargøres til næste årgang.
Der betales boksleje for 38 uger fordelt på 10 rater, uanset at hesten skal tages hjem
Grundlovsdag, og uanset om hesten er hjemme i perioder.
Hestevagter i weekender, ferier og undervisningsfrie perioder:
Alle elever på skolens hestelinje indgår i en vagtturnus (to elever ad gangen) i alle
skoleårets weekender og skæve helligdage. Hestevagterne skal være på skolen, når
de har vagt og kan ikke have overnattende gæster samtidig.
Elever, der har hestevagt i lange weekender og på skæve helligdage, tilbereder selv
deres mad, når de har vagt. Maden er forberedt af skolens køkken. Eleverne vil
have en voksen bagvagt, som kan kontaktes telefonisk, men vil ellers være alene
på skolen.
Hvis en hestevagt udebliver fra en vagt uden at have en af Gwen eller Camilla
godkendt aftale om en afløser, så rekvireres der en afløser for den udeblevne vagts
regning.
Ved skoleårets start indgår eleverne derudover en skriftlig aftale om, hvorvidt
deres hest er på skolen i ferier eller ej. Aftalen er gældende for hele skoleåret og
kan ikke ændres. Er hesten på skolen i ferierne, betales der en samlet pris for
efterårsferien i uge 42, juleferien og vinterferien i uge 7 på 4 x 650 kr., i alt 2.600
kr., der dækker wrap, foder og pasning.
Ferier og fridage:
Alle elever - bortset fra hestevagterne - skal tage hjem i skolens lange weekender og
ferier.
Skolens ferieplan fremgår af årskalenderen.
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Udflugter:
Medio marts tager hestelinjen til hingstekåring i Herning. Turen betales delvist af
eleverne selv, men skolen giver et tilskud til turen, så elevbetalingen er på 750 kr.
inkl. transport og adgangsbilletter til show og hingstekåring.
Hvornår og hvordan må der rides:
Ridning foregår i linjefagstimerne, i valgfagstimerne og i elevernes fritid. Ridning
i stilletimen er ikke tilladt.
Godkendt ridehjelm og ridestøvler er påbudt ved enhver form for ridning, uanset
hvor det foregår. Ved ridebanespringning og andre former for spring er
sikkerhedsvest påbudt.
Elever, der modtager undervisning, har 1. prioritet på banen og i ridehuset.
Ridning uden for skolens grund skal være aftalt med en af hestelinjens lærere eller
vagtlæreren. Inden rideturen aftales der, hvor man rider hen, og hvornår man
forventer at være tilbage.
Ved ridning uden for skolens grund, skal man altid være mindst to ekvipager
sammen, og alle ryttere skal medbringe telefon.
Det er kun hestens ejer/bruger, der rider på hesten, medmindre andet skriftligt er
aftalt mellem skolens ridelærere og ejer/bruger.
Inventar:
Vi forventer at din hest har en adfærd, så den ud over alm. slitage ikke ødelægger
vores bokse og øvrige staldinventar. Skulle det modsatte vise sig at være tilfældet,
kan erstatning komme på tale.
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Hestens generelle adfærd:
Hestens generelle adfærd skal være af en karakter, så den kan håndteres af alle, der
er trænet i omgang med heste, såsom elever på hestelinjen og skolens ridelærere.
Da alle hesteelever vil have weekendvagter, hvor de skal lukke alle hestene både
ud og ind, kan vi af sikkerhedshensyn ikke have en hest på skolen, som under
normale forhold ikke kan håndteres uden unødig risiko.
Det er skolens ridelærere, der suverænt bestemmer, hvilke heste der går på hvilke
folde, og det forventes, at alle heste på skolen kan omgås andre heste på fold. Hvis
en hest beviseligt skader en anden hest på folden eller andre steder, betales
eventuel dyrlægeregning af skadevolders ansvarsforsikring.
Hvis den samme hest gentagende gange skader andre heste eller er til fare for de
elever/lærere, der håndterer den, kan hjemsendelse af hesten komme på tale.
Vaccination og ormekur:
Alle heste på Lundby Efterskole skal have gyldig vaccinationsattest og
ormekursbevis. Kopi af attest og bevis sendes til skolen senest 1. august, og
original attest og bevis medbringes ved skolestart.
Uden gyldig vaccinationsattest og ormekursbevis vil hesten blive forment adgang til
Lundby Efterskole.
Forsikringsforhold:
Hesten skal være ansvarsforsikret, og vi anbefaler på det kraftigste
uanvendelighedsforsikring. Lundby Efterskole påtager sig intet ansvar for, hvad
der måtte tilstøde hesten, uanset årsagen.
Dagsprogram:
Ud over det almindelige dagsprogram, som gælder for alle skolens elever, skal
elever på hestelinjen selv, hver dag kl. 19.30, 17.00 eller 15.00, lukke hesten ind
på de tider, der er gældende for de forskellige årstider, samt selv hver dag muge ud
ved hesten.
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Hvornår og hvordan er hesten på fold?
Alle heste skal på fold hver dag. Ved skader/sygdom aftales nærmere med skolens
ridelærere. Hestene lukkes ind af deres ejer/bruger. Hestene lukkes ud hver dag året
rundt kl. 8.15 og lukkes ind igen kl. 19.30 om sommeren, kl. 17.00 forår/efterår og
kl. 15.00 om vinteren.
Alle heste skal have grime på, medens de er på fold, og trækkes ud og ind med
træktov.
Vedrørende hestenes sygdom og behov for særlig pleje:
Hvis en hest er syg og skal have medicin, eller på anden måde kræver særlig
omsorg, er det ejers egen opgave at varetage denne særlige omsorg både i
hverdagen, og i weekends, ferier og undervisningsfrie perioder. Alternativt skal
hesten tages hjem, medmindre der foreligger en skriftlig aftale med hestevagten.
Den skriftlige aftale med hestevagten skal godkendes af Gwen eller Camilla.
Skolen forbeholder sig ret til at tilkalde dyrlæge for ejers regning i tilfælde af
hestens sygdom/ulykke. Ejer/bruger kontaktes så vidt muligt først.
Praktiske pligter:
Ud over den daglige pasning af hest og boks, skal elever på hestelinjen ved
skoleårets afslutning, eller den enkelte elevs afrejse, klargøre boksen til næste
årgang/næste bruger efter de retningslinjer, som skolens ridelærere udstikker. Hvis
ikke boksen er godkendt ved elevens afrejse, rekvireres den fornødne arbejdskraft
til at klargøre boksen for den afrejste elevs regning.
Foder/strøelse:
Så længe hesten er på skolen, får den et grundfoder sammensat af en
foderkonsulent (i samarbejde med ejer), bestående af St. Hippolyt müsli og wrap.
Boksene strøs med hvedehalm.
Tages hesten hjem, fodres den for ejers/brugers regning. Man må ikke tage skolens
foder med hjem.
Ønsker ejer/bruger at hesten skal have specialfoder eller specialstrøelse i boksen, er
dette for ejers/brugers egen regning og kun ifølge aftale med skolens ridelærere.
Specialstrøelse skal godkendes af det firma, der afhenter strøelsen.
Eget specialfoder opbevares i egen medbragt tønde/spand med låg, beskyttet mod
mus og rotter.
Dyrlæge/beslagsmed:
Dyrlæge og beslagsmed er ikke inkluderet i bokslejen, men Lundby Efterskole kan
formidle kontakt til en lokal smed og/eller dyrlæge. Det er den enkelte elev på
hestelinjens eget ansvar at melde behov for smed eller dyrlæge til skolens
ridelærere, der derefter arrangerer det fornødne.
Regningen sendes til hestens ejer/bruger. Ubetalte regninger sendes til skolen. Ved
gentagende manglende betaling af smed/dyrlæge kan bortvisning af hesten komme
på tale.
Skolen påtager sig intet ansvar for eventuel fejlbehandling af hesten.
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Stalden:
Enhver færdsel i stalden skal tage hensyn til hestene og sikkerheden for de
personer, der befinder sig i stalden. Man skal være iført hensigtsmæssigt fodtøj,
når man er i stalden - ingen bare tæer/sandaler. Der er et aflåseligt skab til hver
hest til opbevaring af strigler, medicin og lignende. Egen hængelås skal
medbringes.
Saddelrum:
Skolens saddelrum er opvarmet og aflåst. Der er toilet og vaskemaskine og
tørretumbler til vask af udstyr. Sadler, ridetøj, trenser, ridestøvler og lignende
opbevares i saddelrummet. Alle ryttere skal skifte tøj og sko/støvler i
saddelrummet, inden de går til skolens øvrige indendørsområder.
Det er ikke tilladt at opbevare ridetøj, ridestøvler og rideudstyr i øvrigt på skolens
øvrige indendørsarealer.

Undervisning:
Rideundervisningen planlægges og gennemføres af skolens ridelærere. Såfremt en
elev derudover ønsker undervisning af udefrakommende ridelærer eller berider,
skal denne undervisning aftales med skolens ridelærere og lægges på tidspunkter,
hvor der ikke er anden undervisning eller aktiviteter på skolen.
Betaling for egen hest på Lundby Efterskole:
Betalingen for at medbringe egen hest til Lundby Efterskole vil fremgå af de
økonomiske og juridiske betingelser på indmeldelsesblanketten. Betalingen
dækker leje af boks, plads på fold og standardfoder.
Dyrlæge, beslagsmed og specialfoder/-strøelse er for ejers egen regning.
Betaling for halvpartshest på Lundby Efterskole:
Betalingen for at have halvpartshest på Lundby Efterskoles hestelinje vil fremgå af
de økonomiske og juridiske betingelser på indmeldelsesblanketten.
Skolen dækker alle omkostninger, der påhviler hesten.
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Overordnede sikkerheds- og ordensregler gældende for Lundby Efterskoles Hestelinje og for
eventuelle gæster:
1. Al færdsel på efterskolens område sker på eget ansvar.
2. Alle skal bære godkendt ridehjelm under ridning. (EN 1384 sikkerheds-ridehjelm eller
VG1).
3. Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.
4. Tilskuerne ved ridebaner og ridehaller skal forholde sig roligt.
5. Det er forbudt at fastgøre sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller
livet.
6. Det er forbudt at føre hest, uden trense eller grime med træktov.
7. Det er forbudt at løbe eller råbe i nærheden af hestene.
8. Det er forbudt at rykke/flå/save hesten i munden med bidet.
9. Det er forbudt at anvende pisk, udover almindelig irettesættelse og korrektion.
10. Det er forbudt at anvende sporer uhæmmet.
11. Færdsel i staldene, kun mellem kl. 7.00 – 21.30. I andre tidsrum skal hestene have ro.
12. Staldgangen skal forlades i sædvanlig ryddelig og rengjort stand
13. Alt udstyr skal sættes på plads
14. Affald skal efterlades i skraldespandene.
15. Alle fremmede hunde skal være i snor.
Sikkerheds-/ordensregler for staldene:
1. Løb og leg er ikke tilladt i stalden.
2. Heste skal opholde sig mindst muligt i staldgangen, og skal altid være forsvarligt bundet,
når de er i staldgangen.
3. Efterlad aldrig din hest alene i staldgangen.
4. Op- og afstigning foregår altid væk fra hovslaget.
5. Når du rider tur, skal du altid fortælle vagten, hvor du rider hen, og hvor længe du ca. er
væk. Giv besked, når du igen er hjemme i stalden. Mobiltelefon skal medbringes, når
man rider tur. Rid altid mindst to ryttere sammen – aldrig alene.
6. Rygning er strengt forbudt i stalden og på skolens matrikel.
7. Lån ikke andres ting uden at spørge.
8. Fej og ryd op udenfor din boks, inden du tager ud at ride. Grime, strigler og dækken
lægges ind i boksen eller på de ophængte kroge og ikke i staldgangen.
9. Stalden lukkes kl. 21.30.
10. Fej udenfor din boks, samt på staldgangen, hvor du har stået med din pony/hest.
11. Læg dine ting på plads og ryd op i vandspiltovet, hvis du har brugt dette.
12. Vagten eller sidste mand lukker og slukker alle steder.
13. Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v.
14. Heste fodres i boksen - ikke i staldgangen.
Sikkerheds- /ordensregler for ridehuset og udendørsbanerne:
1. Alle bærer godkendt ridehjelm med fastspændt hagerem, når de rider.
2. Ingen elever rider alene uden opsyn.
3. Det er forbudt at ride i sko og andet fodtøj, der ikke er beregnet til ridning.
4. Der rides altid venstre skulder med venstre skulder.
5. Der holdes god afstand ved passage af anden hest.
6. Springning må kun foregå med opsyn, og alle der springer, skal bære godkendt
fastspændt ridehjelm. Alle benytter godkendt sikkerhedsvest ved springning (EN 131582000 eller BETA 2000 standard niveau 3).
7. Udenfor haller og baner må der kun rides i skridtgang. Porten må ikke åbnes og lukkes
fra hesteryg.
8. Der må ikke være løse heste/ ponyer i ridehuset eller på udendørsbanerne.
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9. Når der er privatundervisning, skal der tages hensyn til vedkommende.
10. Tages der spring ud i hallen, stilles disse på plads efter endt brug.
11. Hallen må kun benyttes kl. 7.00 – 21.30. Undtagelser kan forekomme og aftales med
Gwen Hansen.
12. Tilskuerne skal opholde sig på tilskuerpladserne.
13. Longering og springning i hallen må kun foregå, hvis man har spurgt om lov hos alle
ryttere i ridehuset.
14. Kend skolens regler for ridning på bane.
15. Kend skolens forholdsregler ved brand.
16. Kend skolens opslag med de vigtigste telefonnumre og hav altid en telefon på dig.
17. Man må ikke side/ride baglæns på hestene.
Sikkerheds-/ordensregler for folde:
1. Det tilrådes, at man skubber de andre heste væk med leddet og dernæst slipper hesten
uden selv at træde ind på folden.
2. Tilretning af dækkener og anden håndtering af hesten foregår uden for folden Al unødig
ophold på folden er forbudt.
3. Hav en mobiltelefon med, hvis du går alene på folden.
4. Undgå at gå mellem hestene på folden.
5. Fører flere personer heste ud på samme tid, må der først slippes fri, når alle er klar.
6. Ingen heste/ponyer på folden efter mørkets frembrud. Heste/ponyer sættes kun ind på
den fold de har fået tildelt.
7. De, der har heste/ponyer på folden, giver besked til staldpersonalet, hvis hegn eller
lignende er ødelagt.
8. Den, der tager den 2. sidste hest/pony ind, tager også den sidste, hvis andet ikke er aftalt
med ejeren.
9. Alle heste skal bære grime på fold.

Lundby Efterskole holder sig til Landskontoret for Hestes regler:
https://www.landbrugsinfo.dk/Heste/Sider/Folder_VigtigeRegler_Netlow.pdf
og Dansk Rideforbunds regler:
http://rideforbund.dk/da/Ridesport/Reglementer.aspx
Nærværende folder er læst, forstået og accepteret:
Dato:____________________

Elevunderskrift:________________________________

Forældre-/værgeunderskrift:_______________________________
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HESTELINJENS LÆRERE:

Gwen Hansen
gh@lundbyefterskole.dk
Camilla Rasmussen cr@lundbyefterskole.dk
Christian Kyhn
kyhnen@hotmail.com
Skolens kontor:
Vagttelefonen:
Forstander Lone:

55 76 71 03
61 76 37 03
61 76 37 01

Lundby Efterskole

LUNDBY EFTERSKOLE

