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Din hest får tildelt en af vores lækre bokse, 
fodres morgen og aften samt til nat efter 
aftale med ridelæreren, og sættes på fold 
dagligt to og to sammen, med mindre vej-
ret er meget dårligt. (Der kan selvfølgelig 
tages specielle hensyn, i tilfælde af syg-
dom etc.) I løbet af dagen tilses hestene, 
så ve og vel altid er optimal.

Hestene får PAVO-foder og wraphø, og 
står på halm. Opgaverne med fodring og 
lukke på fold deles imellem de elever, 
der har valgt vores ridelinje, hvor udmug-
ning og strøelse er den enkelte hesteejers 
ansvar. Kjeld Gregersen har det daglige 
tilsyn, men det forventes selvfølgelig, at 
eleverne, og ikke mindst ejerne, tager et 
stort ansvar og hjælper hinanden.

Der rides altid med hjelm og to og to 
sammen. Du skal bære sikkerhedsvest 
ved springridning og ture i terræn. Du er 
selvfølgelig frit stillet til at bruge din hest 
i fritiden, men det skal altid aftales med 
vagtlæreren, når du går i stalden eller ta-
ger på tur. Springhøjden er max 0,5 m. -for 
din egen sikkerheds skyld.

Alle heste skal have lovpligtig ansvarsfor-
sikring ved ankomst til skolen samt være 
vaccineret. Ved sygdom kontakter vi i 
samråd med dig og Kjeld Gregersen dyr-
lægen. Her på skolen benytter vi os af den 
lokale afdeling af Højgård Hestehospital
Hesten skal desuden være redet regel-
mæssigt i min. 1/2 år før ankomst.

.

Alle elever, der har hest med eller som 
vælger ridning, skal forvente at være på 

OPSTALDNING

FODER

SIKKERHED

WEEKEND &
FERIE

skolen nogle weekender i løbet af skole-
året, for at passe hestene. Dog ikke for-
længede weekender og ferier. Her laves 
en plan ved skolestart. Hvis det er muligt, 
ses det gerne at hestene tages hjem i 
ferierne (efterårsferien, juleferien og vin-
terferien) Hvis den bliver på skolen betales 
pr. uge: 1000 Kr.

Hesten skal ved ankomst være:

1. vaccineret mod influenza og stivkrampe
2. Skoet efter behov
3. Forsikret med lovpligtig ansvarsforsik-
ring
OBS! Hingste kan ikke medbringes på BE

Striglekasse med indhold, hovedtøj med 
almindelig trensebid, fuldmonteret saddel 
og to dækken (hvis din hest bruger dette 
i vinterhalvåret). Alt udstyr er opbevaret 
i aflåst sadelrum. Du får dit eget skab til 
hjelm, strigler, tøj mm, hvortil du selv skal 
medbringe en hængelås.

Stor hest over 151 cm    
500 kr. uge / 21.000 kr. skoleår

Lille hest under 151 cm    
475 kr. uge / 19.950 kr. skoleår

NB    
Sko, dyrlæge og reperationer af medbragt 
udstyr sker for elevens egen regning. Den 
årlige betaling for opstaldning fordeles på 
9 rater (august-april). 
Hertil lægges et a´ conto beløb på kr. 100 
pr. uge. Dette beløb bruges til evt. sko-
ning, dyrlægeregninger samt opstaldning 
i ferier. Kontoen opgøres ved skoleårets 
slutning.

VACCINER MM.

PRISER

MEDBRING


