
EGEN HEST
På Ladelund Efterskole

HVIS DU MEDBRINGER EGEN HEST?
Elever der selv medbringer hest eller pony opstalder den i Ladelund Rideklub.

Ladelund Rideklub er en almindelig rideklub, hvor den daglige leder passer hestene (tildeling 
af stråfoder 2 gange dagligt og foder 3 gange dagligt) Ligeledes sørges der for at hestene 
kommer på fold i hverdagene. Du skal selv sørge for at muge ud og hvis hesten skal på 
fold i weekenden skal du selv sørge for det, evt. i samarbejde med kammerater eller andre 
medlemmer i klubben.  

Betalingen for opstaldningen sker direkte til Ladelund Rideklub. Alle med egen hest indgår i 
staldvagter (ca. 2-3 gange pr. år) Betaling herfor fratrækkes i staldlejen. 

Prisen er pt.: 
2150 kr./md. for opstaldning af hest
1725 kr./md. for opstaldning af pony

(Der kan betales ekstra for wrap på folden. Der kan betales ekstra hvis hesten skal have hø i 
stedet for wrap)

HALVPART I ELEVPONY/HEST:
Der er mulighed for at få halvpart på en af rideklubbens elevponyer/heste. En halvpartsrytter 
har udover ridning i linjefaget, ret til at ride 2 dage i weekenden ( fredag-søndag) og til evt. at 
deltage i stævner og andre arrangementer, hvis det har interesse. Derudover forventes det af 
halvparten, at ponyen/hesten passes og plejes som var det deres egen, hvilket også indebære, 
at parten muger boksen de dage, de kommer og rider. Hvis du har halvpart i en af rideskolens 
heste, kan du have ridelinje hele skoleåret. 

Hvis du ønsker at få part i en hest/pony kontakt da klubben for nærmere information.
En halvpart på en elevhest koster 900kr./md. og der skrives kontrakt i samarbejde med 
rideklubben. Vi som efterskole stiller ingen garanti for at der er ledige halvparter og 
efterskolen har ingen indflydelse på tildelingen af halvparterne. Vi stiller det blot som et krav, 
hvis man skal have ridning hele skoleåret og ikke har sin egen hest med.

Karina står i ridestalden og kan 
besvare spørgsmål.

Se mere på www.ladelundrideklub.dk


