Faciliteter:
Tobøl rideklub råder over følgende faciliteter:
1 ridehal 20x60 meter

Velkommen til
Tobøl rideklub

1 ridehal 17x32 meter
3 udendørs dressurbaner 20x60 meter
1 udendørs springbane 50x60 meter

Rideklubben for både
små og store ryttere!

Om klubben:
Klubben blev stiftet i 1976 og har alle årene været
en aktiv klub og har gennem tiden tilbudt både
ringridning, jagter, spring og dressur. I dag
tilbyder klubben forskellige discipliner dog er
spring og dressur stadig det mest fortrukne.
I klubben har vi ryttere som deltagere i jagter,
horsemanship, trec og ja selv kæphestene er i
brug. Vi er en meget alsidig rideklub.

Klubben drives af en 5 mands bestyrelse
bestående af valgte medlemmer. De er valgt af
klubbens medlemmer til generalforsamlingen.
Der afholdes ca. 10 bestyrelsesmøder årligt og
man kan altid komme med ris og ros.

Derudover er klubbens daglige undervisere er
stor drivkraft og uden dygtige og engagerede
undervisere kunne klubben ikke drives så aktivt.
Alle vores undervisere er aktive ryttere.

Opstaldning:
Tobøl rideklub lejer sig ind i faciliteterne hos
Søren Møgelvang, Tobøl Ridecenter.
Der er plads til ca. 30 pony/heste i stalden.
Hvis du gerne vil have din pony eller hest
opstaldet kan Søren kontaktes på tlf. 9115 5579.

Tobøl Rideklub
Ribevej 43, Tobøl
6683 Føvling

Medlemskab af klubben:

Undervisning:

Medlemskab af Tobøl Rideklub fås via vores
hjemmeside tbr.dk.

I Tobøl Rideklub tilbyder vi både
holdundervisning i dressur og spring, samt her er
mulighed for ene undervisning også i både
dressur og spring.

Her ligger en formular under fanebladet ind-og
udmeldelse. Når formularen er indsendt, vil man
modtage en mail med et girokort snarest muligt.
Medlemskabet gælder et kalenderår ad gangen.
Hvis man ønsker af melde sig ud af klubben
foregår det via samme formular.

Facilitetskort:
For at benytte klubbens faciliteter skal man have
et facilitetskort. Der er forskellige versioner og
disse kan ses på hjemmesiden. Facilitetskort fås
ved at udfylde formularen under fanebladet indog udmeldelser på tbr.dk
Dette er kun hvis man har privat pony/hest som
bruger faciliteterne ud over undervisning.
Det kræver medlemskab at benytte vores
faciliteter, dog kan et dagskort købes.

Tilmelding til undervisning:
Tilmelding til holdundervisning foregår ved
telefonisk kontakt med Kristina på tlf. 30743858.
Hun finder det rigtige hold og en passende
pony/hest til dig. Vi har hold på forskellige niveau
og det er vigtigt at det hele fungere.

1 gang er en prøvetime og derfor gratis, sørg for
at have passende fodtøj, tøj og hjelm på.
Cykelhjelm kan benyttes 1 gang.

Holdundervisning dressur består af hold med 4-5
ryttere af en times varighed. Her sadler man selv
op så man er klar når timen begynder, timen
består af opvarmning, undervisningsdel og sluttes
med der skridtes af. Her er der mulighed for at få
hjælp af en ung til de nye/urutinerede ryttere.
Disse hold er hvor det hele starter
Vi har også halvtimes hold dressur, med kun 2
ryttere, dette er for de øvede som har brug for
mere intens træning. På halvtimes holdende
varmer man selv op og skridter af samt ordner
hesten i stalden. Her kan man virkelig udvikle sig.
Holdundervisning i spring består af hold af
forskellig varighed, her inddeles rytterne efter
niveau og hestens størrelse. Der varmes selv op
og undervisningen tildeler 15 minutter pr. rytter.
(dvs. 3 ryttere på et hold giver 45 minutters
undervisning) Her kan man også ride på elevhest.

Eneundervisning aftales med den enkelte
underviser, her må kun benyttes de undervisere
som står listet på hjemmesiden.
Vores undervisere er alle aktive ryttere på
forskellige niveauer og har deres daglige gang i
stalden og i rideklubben.

