
 

Velkommen til Holte Ride-Klub 



Kort og godt om Holte Ride-Klub: 

HRK blev stiftet i 1936 og er en af landets største rideklubber 

beliggende ved et af Danmarks smukkeste grønne områder. 

HRK er en selvejende institution med plads til ca. 110 heste. 

Der drives desuden rideskole for heste og ponyer. Vores mål 

er at HRK skal være en klub som medlemmerne kan være 

stolte af, hvor velfærd for vores heste og ponyer er prioritet 

nummer et, og hvor vi har en god og hjælpsom omgangstone.  

Vi ønsker alle nytilkomne velkommen!  

I en rideklub med så mange daglige brugere, er det vigtigt 

at have nogle klare regler for hvordan man bør gebærde sig 

som rytter og pensionær. Udover de naturlige henvisninger 

i dagligdagen fra beridere og staldpersonale, som 

naturligvis skal følges, beskriver denne folder de vigtigste 

regler gældende på HRK. I kan læse mere om HRK`s historie 

på vores hjemmeside.  

De 10 hurtige: 

Medlemskab / stævner: Alle ryttere og andre med daglig 

gang på HRK`s etablissement skal være medlem af klubben. 

Alle ryttere, som har hest opstaldet på Holte bør starte for 

HRK, når der startes stævne. Der findes desuden stævne-

medlemskab, hvis man ønsker at starte stævner for HRK 

uden at have sin daglige gang her. 

Henvisninger fra beridere, instruktører og staldpersonale skal 

respekteres både i stalde, ridehuse og på udendørsarealerne. 

Undervisning: Det er på HRK`s etablissement kun tilladt at 

modtage undervisning af de instruktører, som er tilknyttet 

HRK, eller er specielt engageret dertil af HRK. (De tilknyttede 

instruktørers data fremgår andetsteds i folderen.) 

Forstyr ikke vores instruktører unødigt, specielt ikke når de 

underviser. 

    

Ridehuskort: For ryttere, som ikke er opstaldet på HRK, kan 

der, såfremt der modtages undervisning af en af de til stedet 

knyttede undervisere, betales ridehuskort per 

undervisningslektion. Det er desværre ikke muligt at udstede 

generelle ridehuskort. 

Godkendt hjelm er påkrævet ved al færdsel til hest. 

Springning: Springning må ikke foregå uden der er en 

ridekyndig person over 18 år tilstede. Undervisning må kun 

gives af HRKs instruktører og beridere. 

Sikkerhedsvest er påkrævet under spring for ryttere under 18 

år – men anbefales til alle! 

Rygning: Al rygning indendørs er ikke tilladt!  

Opslagstavler: Ved midterindgangen er der ophængt en 

række opslagstavler, som frit kan benyttes til relevante 

beskeder m.m. Overfor disse er der opslagstavler i glasskabe. 

Disse er reserveret til meddelelser fra bestyrelsen, Dansk 

Rideforbund, stævnepropositioner m.m. 

Lukketider: Hestene skal være sat i boksen senest 15 

minutter før de officielle lukketider (se andetsteds i folderen) 

Foldreglementet skal overholdes (Se regler andetsteds i 

folderen.) Vi ser os nødsaget til at sanktionere eventuelle 

overtrædelser med 1 måneds bortvisning fra foldene. 

Hunde skal holdes i snor på HRK`s etablissement ude såvel 

som inde for at forstyrre ryttere mindst muligt og undgå 

farlige situationer. 

Ridehuskultur: 

Rotunden skal fortrinsvis anvendes til longering og 

ponyundervisning. Der må max. longeres ½ time ad gangen. 

Tid reserveres på tavle ophængt på døren til det lille ridehus. 



Det lille ridehus kan anvendes til longering, løse heste, 

løsspringning og naturligvis alm. ridning. Forhindringer skal 

fjernes efter brug. 

Ryttere til hest har altid fortrinsret til det lille ridehus.  

Det store ridehus anvendes kun af ryttere til hest. Det er ikke 

tilladt at have løse heste eller at longere. Onsdag er 

reserveret til springning. Ryttere som modtager undervisning 

af den til HRK tilknyttede underviser har fortrinsret. 

Ved ridning i ridehusene rides der venstre mod venstre. I 

”myldretid” kan klokken tændes, denne ringer hvert 5. 

minut, hvorefter alle skifter volte. Ryttere, som rider 

individuelt eller får undervisning, skal vige for ryttere, som 

følger den gældende volte. 

Ryttere, som skridter, placerer sig som hovedregel på 

hovslaget. Der skal tages hensyn til ryttere som arbejder. 

Det indskærpes, at man tager hensyn til unge heste og i det 

hele taget undlader at ride for tæt.  

På udendørsbanerne er der fri ridning - man rider venstre 

mod venstre ved møde med modgående. Der må kun 

longeres på ridebanen foran gavlen - IKKE på øvrige udendørs 

baner. 

Ridning i terrænet: 

Der må ikke rides på gangstier. Der rides på ridestierne, og 

hvis sådanne ikke findes, rides der på kørebanen i henhold til 

færdselslovens bestemmelser. 

Ridning på de grønne arealer omkring etablissementet og på 

græsrabatterne langs Egebækvej er ligeledes forbudt og 

overtrædelse af dette kan medføre bortvisning! Det er tilladt 

at ride i Kirkeskoven, Ravnholm skov, Geels skov og Rude 

skov på stier, som er mærket med en hvid hestesko. I 

Jægersborg Hegn og Dyrehaven kræves ridetegn. Girokort til 

ridetegn kan bestilles på internettet: www.naturstyrelsen.dk 

– selvbetjening – brug naturen – ridekort. 

Staldkultur: 

Alle, der færdes på etablissementet, bedes være med til at 

holde orden. Det vil bl.a. sige, at man skal feje efter sig, når 

man har haft sin hest på staldgangen. Har man sin hest på 

staldgangen, må denne ikke forlades i længere tid, men skal i 

så tilfælde sættes i boksen. (Det er selvfølgelig tilladt at 

hente sadel osv.) 

Der er mulighed for at leje et skab til opbevaring af 

ekstraudstyr, samt et garderobeskab. Stålskabene til udstyr 

er forbeholdt medlemmer med heste opstaldet på HRK. 

Medbringes eget foder opbevares dette i lukkede beholdere 

med tydeligt navn i containerne opstillet ved stakladen. 

Gulerødder opbevares i spande på steder henvist af 

personalet. 

Serviceydelser: 

Klubben har betalingssystem via HRK kort til serviceydelser: 

vaskemaskine, tørretumbler, solarier og skridtbånd. 

Foldordning: 

På HRK råder vi over et antal folde, hvoraf nogle vil være 

lukkede om vinteren. Vi har en betalings-foldordning frem til 

14:30 på alle hverdage, som staldpersonalet håndterer. 

Kontakt staldmesteren. For de, som ikke indgår i denne 

ordning og i weekenden generelt gælder følgende:  Der kan 

kun reserveres folde til den pågældende dag. Det skal ske 

ved at skrive sig på tavlerne, der er ophængt ved 

midtergangen ud mod parkeringspladsen. 

Foldtider skal overholdes.  

Uanset antal heste må jordfolde benyttes 2 timer pr. dag og 

græsfolde 1 time pr. dag. 

I vinterperioden må heste i foldordning kun sættes ekstra på 

jordfoldene, når disse er ledige (kan ikke reserveres) ved 

foldtidens start. 

Holte Ride-Klub har råderet over 2 hektar græsareal ved 

Kikhanebakken i perioden fra 1. juli til og med september 

måned, til brug som sommergræsfolde. 



Åbningstider: 

Mandag til torsdag :   07.00 - 22.00 

Fredag:   07.00 - 20.00 

Week-end samt helligdage: 07.00 - 19.00 

Hestene SKAL være sat i boksen senest 15 minutter før !! 

  

Kontaktoplysninger: 

Holte Rideklub, Egebækvej 22, 2840 Holte 

Hjemmeside: www.holterideklub.dk 

HRK´s kontor: 
Kontorpersonale kontoret@holte-

rideklub.dk 

Birgitte Kronborg Tlf: 45 80 29 93 

Åbnings- og tlf tider Mandag 12.00 – 14.00 

 Tirsdag lukket 

 Onsdag 14.00 – 17.00 

 Torsdag 12.00 – 14.00 

 Fredag lukket 

 

  

Daglig Ledelse: 

 

Daglig Leder dagleder@holte-

rideklub.dk 

Exam. Berider 

Lars Terkildsen 

Tlf 20 99 85 95 

Telefontid Hverdage i dagtimerne! 

 

 

 

 

        

 

Rideskoleundervisning: 
Heste og ponyer rideskolen@holte-

rideklub.dk 

Christina Kolter Tlf: 22 36 46 69 

Kontortid Mandag 14-16 

Telefontid Hverdage i dagtimerne! 

 

 

 

 

Stalden: 
Staldmester stalden@holte-rideklub.dk  

Niels Therkelsen Tlf: 61 75 29 93 

Telefontid Hverdag 06:30-14:30 

 

 

Privatundervisning: 

Dressur  

Sabrina Hesselhede Tlf: 29 90 71 97 

Freelance, Exam. Berider mail@sabrinahesselhede.dk 

  

Spring og dressur  

Lars Terkildsen Tlf: 22 48 21 33 

Exam. Berider spring@holte-rideklub.dk 
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Vi fodrer med foderautomater, hvilket giver mere ro i 

stalden samt flere daglige måltider for hestene. 

 

Basis Foder Menu: Grøn – Grøn/Hvid  

 

500 kg konkurrencehest med 1 times moderat 

anstrengende arbejde pr. dag 
XX g Saracen Cooling Pencils, evt 25% 

Sports Horses,  
4 kg wrap eller hø 

 

 

 

500 kg konkurrencehest, som udfører 1 times 
intenst anstrengende arbejde pr. dag eller 
600 kg konkurrencehest, som udfører 1 times moderat 

anstrengende arbejde pr. dag 

XX g Saracen Cooling Pencils, evt 25% 

Sports Horses,  

 
4 kg wrap eller hø 

 

 

 

600 kg konkurrencehest, som udfører 1 times 
intenst anstrengende arbejde pr. dag eller 
700 kg konkurrencehest, som udfører 1 times moderat 

anstrengende arbejde pr. dag 

XX g Saracen Cooling Pencils, evt 25% 

Sports Horses,  
4 kg wrap eller hø 

 

 

Sports Horses Menu: Blå  

 

500 kg konkurrencehest med 1 times moderat 

anstrengende arbejde pr. dag 

 

 

XX g Saracen Sports Horses Pencils,  
4 kg wrap eller hø 

 

 

 

 

500 kg konkurrencehest, som udfører 1 times 
intenst anstrengende arbejde pr. dag eller 
600 kg konkurrencehest, som udfører 1 times moderat 

anstrengende arbejde pr. dag 

XX g Saracen Sports Horses Pencils,  
4 kg wrap eller hø 

 

 

 

 

600 kg konkurrencehest, som udfører 1 times 
intenst anstrengende arbejde pr. dag eller 
700 kg konkurrencehest, som udfører 1 times moderat 

anstrengende arbejde pr. dag 

XX g Saracen Sports Horses Pencils,  
4 kg wrap eller hø 

 

 

Sports Horses – Show Improver Menu: Rød     

 

500 kg konkurrencehest med 1 times moderat 

anstrengende arbejde pr. dag 

 

 

50% Sports Horses, 50 % Show 

Improver, alt XX g 
4 kg wrap eller hø 

 

 

 

500 kg konkurrencehest, som udfører 1 times 
intenst anstrengende arbejde pr. dag eller 
600 kg konkurrencehest, som udfører 1 times moderat 

anstrengende arbejde pr. dag 

50% Sports Horses, 50 % Show 

Improver, alt XX g 
4 kg wrap eller hø 

 

 

 

600 kg konkurrencehest, som udfører 1 times 
intenst anstrengende arbejde pr. dag eller 
700 kg konkurrencehest, som udfører 1 times moderat 

anstrengende arbejde pr. dag 

50% Sports Horses, 50 % Show 

Improver, alt XX g 
4 kg wrap eller hø 

 

 



 


