Velkommen til dig og din hest
i Hjortekær Rytterklub.

Vi håber du vil befinde dig rigtig godt her sammen med
gode ridekammerater i et af Danmarks mest vidunderlige
ridelandskaber. Det vil tage år førend du kan sige, at du
kender hele vores område, der er præget af Jægersborg
Dyrehave med Dyrehavsbakken, Eremitageslottet,
Ulvedalene, Jægersborg Hegn og Mølleåen. Ingen ridetur
behøver at være den samme, mulighederne virker
uendelige og oplevelserne skifter med årstiderne. Efter en
lang tur, husk lige at skylle ben på din hest ved at ride
igennem Hjortekærdammen - og så er I hjemme igen.
Med denne folder, håber vi at gøre de første dage lettere
for dig her i Hjortekær Rytterklub.
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Om Hjortekær Rytterklub
Hjortekær Rytterklub blev etableret i 1958. Ideen var at
tiltrække og samle rideinteresserede familier, der ønskede
at bygge hus og holde hest i vores skønne område midt i
naturen og dog tæt på storbyen. Hjortekær Rytterklub er
ejet af 21 af nogle af de ejendomme, der omgiver
området, hvor stalden ligger. En bestyrelse, valgt mellem
ejermedlemmerne, står for ledelsen af rideetablissementet
med ridebaner og folde. Stalden har plads til 30 heste og
da de færreste ejermedlemmer holder hest, kan Hjortekær
Rytterklub tilbyde udlejning af hestebokse.
Lejen inkluderer
Grundpillen i Hjortekær Rytterklub er, at det skal være
muligt, at holde egen hest og dyrke sin interesse for
ridesport til rimelige penge. Etablissementet drives som
non profit foretagende. Vi har ikke fastansat personale og
ledelsens arbejde er ulønnet. Leje af hesteboks inkluderer
brug af vores faciliteter - i et omfang som styres af
ledelsen - samt grundlæggende vedligeholdelse. Årlig
rengøring og maling af boks og boksafsnit m.v (maling
udleveres) samt daglig medvirken til at feje og renholde
området, renholde ridebaner og folde, påhviler hver enkelt
lejer/rytter.
Daglig pasning
Fodring, udmugning, ind- / udlukning på fold og køb af
foder er den enkelte lejer/rytter selv ansvarlig for og at
dette sker under hensyntagen til hestens velfærd. Der er
således meget arbejde, at udføre som hesteejer i
Hjortekær Rytterklub.
En del af det praktiske arbejde deler rytterne mellem sig.
Det kan være hjælp med fodring, ud- og ind lukning på
fold og fælles indkøb for at få bedre priser. Du vælger
naturligvis selv, omfanget af dette og hvorvidt du
overhovedet ønsker at gøre brug af disse muligheder.
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Åbningstider
Med en del arbejde omkring din hest, det være træning på
ridebanen eller turridning og pasning i det hele taget, kan
vi glæde dig med, at vi ikke har konkrete åbne- /
lukketider. Men, vi forventer dog ikke at se vore
lejere/ryttere her efter kl. 23, med mindre din hest skulle
være blevet akut syg.
Opbevaring
Opbevaring af foder og udstyr må kun finde sted på de
anviste pladser og i meget begrænset omfang. Yderligere
plads kan eventuelt lejes. Ledelsen vil med glæde vise dig
til rette.
Dyrehaven
Der kræves rideadgangskort for at ride i Dyrehaven og
Jægersborg Hegn. Kortet udstedes af Jægersborg
Skovdistrikt. Vi har som regel girokort liggende til dette
formål i rytterstuen. Gebyret for rideadgangskortet går til
vedligeholdelse af de mange ridestier.
Ridebaner
Efter brug, skal den store ridebane altid holdes ren for
gødningsklatter. Hvis denne bane er gennemblødt, må der
ikke rides på den. Den lille ridebane kan som regel altid
bruges, her må longeres og løsspringes. Læs i øvrigt
ridebanereglerne i rytterstuen og på hjemmesiden.
Undervisning
Hjortekær Rytterklub kan være behjælpelig med privat
undervisning. Kontakt ledelsen eller se opslag i
rytterstuen.
Folde
Som et af de få rideetablissementer i Storkøbenhavn kan
vi tilbyde vores ryttere gode foldmuligheder. Vi bestræber
os på at holde foldene åbne op til 5 timer daglig for hver
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hest sommer som vinter, dog alt efter vejrliget og
foldenes tilstand. Det kan være en god idé, at du allierer
dig med en foldkammerat til din hest.
Ønsker du din hest på fold, reserverer du foldtid dagligt
for den pågældende dag. Dette sker på tavlen i rytterstuen.
Husk at trække din hest, det er god træning for hesten og
det er det sikreste for alle parter. Bemærk, heste må ikke
slippes løs på trækstierne.
Staldregulativ
Husk at sætte dig ind i vores detaljerede regler for ophold
og brug af rideetablissementet. Læs Staldregulativet, som
blev udleveret sammen med lejekontrakten. Du kan altid
finde nyeste version ophængt i rytterstuen og på vores
hjemmeside www.hjortekaer-rytterklub.dk. Har du part
eller hestepasser til din hest, er det din opgave, at meddele
disse personer om de her gældende regler.
Hjortekær Rideforening
En kreds af ryttere i Hjortekær Rytterklub har dannet
rideforeningen. Den står bl.a. for forskellige
arrangementer for rytterne f.eks. stævner og ridelejer mv.
Det er også gennem rideforeningen, at det er muligt at
søge fonde om midler til styrkelse af ridesporten her på
stedet. Det er naturligvis frivilligt, om du vil være
medlem af rideforeningen.
Har du spørgsmål eller ønsker, kan du altid rette
henvendelse til ledelsen. Se opslag i rytterstuen eller på
hjemmesiden.
Endnu engang ønsker vi dig velkommen hertil. Vi håber
du og din hest bliver glade for at være her i Hjortekær
Rytterklub.
Hjortekær Rytterklub, Hjortekærbakken 10, 2800 Kgs. Lyngby
www.hjortekaer-rytterklub.dk
Bank: 1551-2112590
22.12.2012/pho
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