
 

Jordrup og Omegns Rideklub 

 Pasnings ordning. 
 

Du __________________________    tlf.: ______________________ 

 

+ dine forældre ____________________________________________ 

 

har nu fået pasning på JORK´s Elevhest _________________________ 

 

Du kan kun få pasning på en hest, hvis du deltager i undervisningen her på JORK. 

 

Som passer får du din ”egen” hest, dvs. du er sikker på at ride på den i undervisningen som du delta-

ger i. Du får mulighed for at ride hesten i weekenden, du skal dog være opmærksom på du ikke må 

ride eller ”omgås” din hest medmindre der er en voksen på rideskolen. Hvis du ikke har dine forældre 

med, skal du huske at spørge en af dem som er i stalden, om det er i orden at du lige rider + om de 

lige vil sige til 15 min. før de forlader stalden, så du har mulighed for at sætte hesten tilbage i boksen, 

medens de stadigvæk er i stalden.  

 

Vi giver hø i hø-net så du har en forpligtigelse overfor ”din” hest, du skal komme på JORK fredag, lør-

dag og søndag og fylde hø-net til din hest og hænge det op inden kl. 18.00. Enkelte af vore elevheste 

springer om fredagen men kom forbi og tjek om den har været brugt. 

 

En gang om måneden skal du gennemgå hestens udstyr og tørre det over med sadelfedt. Der hænger 

et afkrydsningsskema i sadelrummet hvor du skal skrive dato for udførelsen.  

 

Pga. ovenstående har vi valgt at der gerne må være 2 passere pr. hest og så aftaler i selv indbyrdes 

hvem der sørger for hvad og hvornår. Hø-nettet må aldrig glemmes. 

 

Passeren har første ret ved stævner og arrangementer, men der skal gøres plads til, at man kan dele 

såfremt der er flere, der gerne vil deltage. Såfremt du låner hesten med til stævner eller andre arran-

gementer (rider tur) udenfor JORK hæfter du selvfølgelig selv for evt. skader forvoldt på hesten , dvs. 

evt. transportskader/dyrlægeregninger – kommer hesten alvorligt til skade og må aflives skal der fin-

des en tilsvarende hest til JORK på passers regning.  

 

Ordningen er gratis men vi forventer også: 

 

Du har ansvaret for at hesten står godt i sin boks, dvs. får gjort boksen rent når den trænger. Vi strør 

med spåner og elevrytterne skal i løbet af ugen fjerne de hestepærer som ligger øverst på spånerne og 

strø lidt op. Du skal ca. én gang om ugen gennemgå boksen noget bedre og fjerne det meget våde, 

men det er vigtigt du forstår at boksen stort set aldrig skal tømmes helt og den fungerer bedst hvis 

den ordnes hver dag. Det er vigtigt der er en god bund ca. 10 cm. Bunden isolerer for kulden. Spørg 

en fra bestyrelsen hvis du ikke helt kan finde ud af det.  Du skal når du har muget ud i boksen strø op 

med friske spåner. du behøver ikke ride hver dag i weekenden, hesten synes også det er dejligt kun at 

blive nusset nogle af dagene.  

 

Når du kommer i stalden skal du selvfølgelig følge vore generelle ordensregler, dvs. rydde op efter dig 

og feje staldgangene/spiltove + du hjælper til med diverse andre opgaver evt. give hø når man allige-

vel er der, opdager du der mangler vand på marken sørger du for det – snak med weekendvagten hvis 

du har tid til lidt ekstra.  

 

 



 

Har du tid til at ride har du også tid til staldarbejde. Er hesten meget varm/våd skal du vente på 

den bliver tør, dvs. gnubbe den godt med håndklæde og evt. give den fleecetæppe på som igen skal  

tages af inden du tager hjem, eller du kommer forbi senere og tager det af. Hesten må ikke overnatte 

med fleece dækken så den risikerer at blive lukket på mark med fleecedækken.  

 

Hesten skal passes også i skoleferier, hvor du selvfølgelig også har mulighed for at ride den. I Ferier 

forventer vi du kommer minimum hver anden dag og ordner boks. Er du forhindret i at komme og pas-

se den, skal du give JORK´s bestyrelse besked, således vi ved du ikke kommer, så skal vi nok sørge 

for at den har det godt og bliver striglet og redet. 

Bliver hesten syg og kræver ekstra pleje forventer vi også, du deltager i behandlingen. Det kan være 

du i løbet af ugen, så lige skal kigge forbi nogle ekstra gange.   

Opdager du skader på hesten, sadeltøj, trænger hesten til smed eller lign. fortæl os det. 

Når du rider, må du ikke bruge nogen former for hjælpemidler, og du skal altid ride fornuftigt. Du må 

gerne tage hesten med på ”skovtur” men rid aldrig af sted alene – der skal altid være en voksen med. 

 

Hvordan forlades stalden. Henter man hesten på marken skal den normalt retur på marken, men er 

den våd, vejret er træls og det er hen på eftermiddagen kan den måske lige så godt blive inde med det 

fyldte hønet. Rider man om aftenen efter der er aftenfodret og de sidste hold er taget hjem tjekker 

man lige at alle heste har fået hønet – hvis ikke gives løst hø til den enkelte + sørge for alt lys slukkes, 

og gitteret forrest i stalden sættes for. Generelt skal dørene i hver ende af stalden stå åben og døren 

ved vaskespiltovet lukkes. Er det meget varmt må den øevrste del af døren i vandspiltovet godt stå 

åben husk dog at hægte tovene for i vandspiltovet. Er det meget koldt og voldsom blæst lige ind af 

dørene lukkes dørene og man finder ud af hvilke døre der kan stå åbne.  

Er det frost vejr skal alle døre holdes lukket hele tiden således vandet ikke fryser. Er alle hestene på 

marken så HUSK at lukke dørene, og vær specielt opmærksom på vores vand udenfor ikke løber eller 

fryser. 

 

Såfremt du ikke opfylder ovenstående krav kan du blive frataget pasningen af hesten.  

 

Ligeledes har vi også eksempler på at en passer pludselig er blevet bange for at ride på en hest, og i 

det tilfælde vil vi også snakke med dig og evt. hjælpe dig i gang igen eller finde en anden passer. Det 

er jo vores ønske at du har det godt med din hest og hvis du først er blevet bange for at ride den, bli-

ver den måske også ”dum” over for de andre elever, så derfor er det vigtig, vi har den rigtige passer til 

hesten. 

 

Vi ønsker dig held og lykke med ”din” hest og spørg os endelig til råds og husk vi er der for at hjælpe 

men forventer også du passer din ”Gratis hest” rigtig godt. 

 

Underskrift PASSER/TLF                                                                              Underskrift 

FORÆLDRE/TLF 

 

 

 

Underskrift JORK 

 

Se vore generelle ordensregler 

Du deler pasning med en anden rytter og vi forventer i selv aftaler hvem der passer hvornår.  Anden 

passers navn __________________________ tlf.__________________ 

 

  


