Velkommen på Rind Ridecenter.
Som ny opstalder på Rind Ridecenter har du underskrevet en opstaldningskontrakt, som
vil besvare mange spørgsmål.
Derudover findes et sæt ordensregler, som er lavet i samarbejde med opstalderne og er ophængt i
stalden, samt der afholdes hesteejermøde ca. 1 gang om året.
Men der er mange andre praktiske ting, som vi vil prøve at besvare med denne velkomst folder.
For at være opstalder eller have part på en hest på Rind Ridecenter, kræver det medlemskab af
Rind Rideklub.
Og for at ride i Rind Plantage kræver det et skovkort, som ligeledes betales til Rind Rideklub.
Oplysning om priser og anden information kan findes på www.rindrideklub.dk
Det er Rind Ridecenter der står for alt vedrørende opstaldning. Det vil sige, at alle spørgsmål
omkring stald, fodring, foldordning osv. rettes til Per Bergmann tlf. 26753210 i tidsrummet mandag
til fredag.
Lørdag og søndag kun hvis det er noget akut, der ikke kan vente.
Som opstalder får du adgang til Rind Ridecenters facebook side, hvor der løbende kommer
information om ting vedrørende stalden og foldene.
Alle heste får tildelt en fast vinterfold og en fast sommerfold, hvor de går to sammen.
I juli måned, hvor alle heste er på græs, er det stadig muligt at have hesten på stald, men der skal
hesteejerne selv fodre.
I sommerperioden, når der ikke er elevundervisning, rengøres og males stalden. Per højtryksrenser
hele stalden og hesteejerne smører boksene ind i træbeskyttelse.
I denne periode er stalden lukket og hestene er på døgnfold. Typisk 4-5 dage.
Alle heste på Rind Ridecenter står på træpiller eller tilsvarende af hensyn til staldmiljøet.
I opstaldningsprisen er indeholdt 1 pose træpiller pr. uge. (Ikke i de store bokse)
Træpillerne udleveres fredag. Opstart af boks og evt. yderligere supplering betaler hesteejerne
selv.
På Rind Ridecenter fodres med Equifirst Basic Omega 3, der er en mysli, som dækker de fleste
hestes behov for vitaminer og mineraler. Ved behov suppleres med yderligere vitamin blanding.
Foderet gives i automater, som fodrer 6 gange i døgnet. Ønsker du at fodre med eget foder, fodrer
du selv og der gives ikke nedslag i prisen.
Parkeringsplads til biler og cykler er foran ridehallen (ud mod vejen).
Der er mulighed for at langtids parkere hestetrailere på stedet.
Derudover er der en plads foran halm laden, hvor af- og pålæsning af heste må foregå. Men det er
ikke tilladt at parkere her.

Lukke tider lørdag og søndag er kl. 18.30 i vinter halvåret.
Dog er det sådan, at hvis du undtagelsesvis på grund af arbejde eller andet vigtigt, ikke kan nå at
ride indenfor åbningstiden, kan du sende en sms til Per og få lov til at ride senere.
I sommerhalvåret er der ingen lukketider.
Sommerhalvår og vinterhalvår følger sommertid og vintertid.

