
SKIVE RIDEKLUB 

VELKOMMEN 

 

For elevryttere 

For elevrytterne i Skive Rideklub kan vi tilbyde en bred vifte af undervisning, lige fra begynder til øvet. 

Undervisningen foregår mandag til lørdag, hvor lørdag er trækkerhold for de helt små begyndere. 

Vi kan også på Skive Rideklub tilbyde et bredt udvalg af heste og ponyer til vores elevryttere, og vi sørger for, at 

vores heste og ponyer bliver passet ordentligt og kommer på fold.  

Det er også muligt, at købe halv- eller kvartpart på vores elevheste. På den måde kan du prøve hvordan det er at 

have din egen pony eller hest.  

Hvis du kan tænke dig at prøve om ridning er noget for dig, store som små, så ring til vores elevskole ansvarlige 

Sanne Kolind, og bed om en prøvetime. 

En holdtime er 60 min. Inkl. opvarmning, og rytteren bør komme mindst 15 min. i forvejen, for at have tid til evt. 

opsadling. Der kan ind imellem blive brugt tid i undervisningen på, at lære at omgås og opsadle en hest, da det er lige 

så vigtigt som ridningen.  

I undervisningen bliver der lagt vægt på, at prøve 

de forskellige discipliner inden for ridning – 

dressur, skovtur, springning, pony games, 

ringridning og meget mere.  

 

 

 

 

 

For pensionærer 

Skive Rideklub har plads til 70 heste og ponyer og kan tilbyde følgende faciliteter: 

- Ny hestevenlig stald med store bokse 

- 20x60 ridehal 

- 20x40 ridehal 

- 1 udendørs fiberbane 50x60 

- 1 20x40 og en 20x60 indhegnet udendørs dressurbaner 

- 1 stor græs springbane samt sand/fiber opvarmningsbane ligeledes til spring 

- Græsfolde 

- Jord folde/luftefolde/sygefold 

- Hingstefold 

- Stor skov med mange gode ridestier 

- Sadelrum med mulighed for at medbringe eget skab 

- Rytterstue med cafeteria 

Med i opstaldningen er der udmugning, fodring 3 gange dagligt og tørt wraphø 2 gange dagligt. 

For bestilling/reservation af boks eller undervisning, kontakt berider og daglig leder Louise Christensen. 

 



 

Undervisningen 

Undervisningen på Skive Rideklub spænder meget bredt. 

Lige fra begynder trækkerhold og op til middelsvær i spring 

og dressur. 

Der er dygtige og kompetente undervisere på alle niveauer, 

som brænder for deres arbejde.  

Information 

For både undervisning og opstaldning er der 1 måned 

opsigelsesfrist, gældende fra d. 1 i måneden.   

Desuden skal alle der rider i klubben også være medlem i 

klubben. 

Al tilmelding og betaling foregår via vores hjemmeside www.skiverideklub.dk  Hvis du har problemer kan du følge 
guiden på hjemmesiden eller kontakt Asger eller Lene. Afmelding og ændringer til ydelser sker ved at sende en mail 
til info@skiverideklub.dk 
 
Hvis du har spørgsmål til det du har læst eller ønsker det uddybet, er du meget velkommen til at kontakte berider og 

daglig leder Louise Christensen. 

Ellers er det muligt at finde flere informationer og priser på vores hjemmeside. Du er også velkommen til at skrive en 

mail enten til klubben eller daglig leder. 

Med venlig hilsen SKRK 

Kontakt 

Skive Rideklub 

Flyvej 18 

7800 Skive 

 

Daglig leder/Berider Louise Christensen 

  Tlf. 25135678 

  E-mail louise-christensen@live.com 

 

Ansvarlig elevskolen Sanne Kolind 

  Tlf. 28436704 

  E-mail sannekolind8830@gmail.com 

 

Formand  Asger Poulsen 

  Tlf. 21248099 

  E-mail info@skiverideklub.dk 

 

RIDEKLUBBEN FOR ALLE 
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