
Priser
For at gå til rideundervisning på Kallehavegaard skal du være medlem af 
klubben. Et medlemskab gælder for et kalenderår 1. januar - 31. december.  
Kontingentet kan ikke refunderes, hvis du f.eks. efter 2 måneder ikke har lyst til 
at ride mere, men gælder kalenderåret ud. Så hvis du atter får lyst til ride i det  
indeværende kalenderår, melder du dig bare til undervisning igen. Indmeldelse 
skal ske skriftligt til ridelæreren. Ved indmeldelse udfyldes en blanket, som fås 
hos ridelæreren. Udmeldelse skal ske til kontoret og skal altid ske inden d. 20. i 
måneden forud for ophør, for ikke at få opkrævning den følgende måned. 
 

Elev pony/hest kan lejes efter nærmere aftale i løse timer af medlemmer af 
klubben, der går til undervisning, for 80,00 kr. i timen.

I øvrigt:
Jesper Andersen er den daglige leder af stedet. Herudover er der ansat  
personale til undervisning af elevhold samt staldarbejde. Meget af arbejdet 
på rideskolen udføres af frivillig ulønnet arbejdskraft og derfor hjælper vi alle 
med at rydde op efter os. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til: 

Elevunderviser Erik Hviid Jensen: 40 28 64 42
Berider og daglig leder Jesper Andersen: 40 55 02 40 
Rytterstuen: 86 40 65 90

 

Kallehavegaard Rideklub
Kallehavevej 4

8940 Randers SV

RIDEUNDERVISNING HOS

KALLEHAVEGAARD 
RIDEKLUB RANDERS

KOM OG FÅ EN GRATIS PRØVETIME

www.kallehavegaard-rideklub.dk

Klubkontingent til og med 17 år                          
Klubkontingent 18 år og derover                         
 
Rideundervisning 1 time pr. uge                               
Rideundervisning 2 timer pr. uge              
Springundervisning 1 time pr. uge               
Halvpart elevpony 1 time + weekend           
Halvpart elevhest 1 time + weekend 

kr. 300,00 pr. år
kr. 400,00 pr. år 
 
kr. 315,00 pr.mdr. 
kr. 455,00 pr.mdr. 
kr. 250,00 pr.mdr. 
kr. 530,00 pr.mdr. 
kr. 630,00 pr.mdr.



Velkommen til Kallehavegaard Rideklub

Hvad består rideundervisningen af?

En undervisningstime består i: Opvarmning af hest og rytter i skridt. Derefter 
lærer du at styre hesten ved hjælp af de forskellige hjælpere, så du bliver i stand 
til at styre hesten i forskellige figurer og gangarter til f.eks. et dressur program. 
Til slut skridtes hesten af, så den igen får normalt åndedræt, inden turen går 
over til stalden. 

Til hverdag kan du mødes med kammeraterne i rytterstuen og få en hyggelig 
(heste-) snak og købe forskellige forfriskninger.

Arrangementer i klubben:

Praktiske oplysninger

Af hensyn til sikkerheden skal elever altid bære sikkerhedshjelm, enten ride-
hjelm eller cykelhjelm. Støvler eller sko skal være med hæl. Fornuftigt tøj og ikke 
blafrende jakker eller tørklæder.

Du skal møde op mindst 15 minutter før undervisningen starter, så du har tid til 
at gøre din hest klar. Det vil være en god ide for ikke - hestevante forældre og 
børn at møde op til opsadlingskursus (tid efter aftale med ridelærer) for at lære 
at sadle hesten op. 

Undervisningsholdene ligger umiddelbart efter hinanden, så ridelæreren kan 
ikke forlade ridehuset for at sadle op for eleverne. Hvis du ikke har mod på at 
gå ind til hestene, er der næsten altid en person tilstede i stalden, som du kan 
spørge om hjælp.

Hvis den hest eller pony, du skal ride på, går undervisning, når du kommer, går 
du over i ridehuset, så ridelæreren kan se, at du er kommet. Hvis du ikke er der 
i god tid, kan hesten nå at blive sadlet af eller blive tildelt en anden rytter.

Kallehavegaard Rideklub Randers 
er naturskønt placeret ved foden af  
Tebbestrup bakker og tæt på 
Gudenåen, kun 5 kilometer fra 
Randers Centrum.

Kallehavegaard Rideklub Randers 
tilbyder, udover opstaldning og privat  
undervisning, også rideundervisning  
fra babyhold til oldehold, samt 
handicapridning. Som ny elev-
rytter tilbydes en gratis prøvetime. 
Herefter skal du, for at få ride-
undervisning være medlem af klubben. 

Flere gange årligt afholder vi elev-stævner 
i både dressur og spring. Der kan du få  
afprøvet dine indlærte øvelser overfor  
publikum og dommere. Stævnerne er både 
sjove og spændende. Herudover afholder 
vi bl.a. Skt. Hans aften, fastelavnsfest med 
ringridning, juletræsfest og mange andre 
sjove arrangementer.

Der afholdes ridelejr hvert år i børnenes 
skoleferie. Det er en hyggelig uge med 
mange hesteaktiviteter og konkurrenc-
er. Deltagerne bor i telt på rideskolens  
arealer fra søndag til fredag. I løbet af ugen 
afholdes der blandt andet striglekonkur-
rence, pizza-party og grillaften for alle lejr-
deltagere og deres familier. 


