
OPRET PROFIL I KLUBMODUL

Som det første skal du oprette en profil via vores 
hjemmeside www.aags.dk. Du vil høre det omtalt som 
Klubmodul og det er rideskolens hjerte, hvor al vores 
administration foregår.

Det er her, vi har alle vores hold og her din betaling 
foregår. Du tilmelder et betalingskort og når du har 
tilmeldt dig første gang, vil dit hold og kontingent 
automatisk blive betalt fremadrettet.
HUSK dit brugernavn og adgangskode - du kommer 
til at skulle bruge dit log in, når du skal melde til
diverse arrangementer og rideskolestævner.

Inden du tilmelder dig et rideskolehold, skal du skrive 
en mail til vores undervisere på rideskole@aags.dk.
Så vil du blive henvist til det hold, der passer bedst 
til dig og dit niveau. Derefter tilmelder du dig som 
bekrevet ovenfor.

For at kunne gå i vores rideskole bliver du bedt om 
først at betale årskontingent/medlemsskab af klubben. 
Du kan ikke gå til ridning uden at betale årligt med-
lemskontingent. 

Er du forhindret i at komme til ridning, vil vi blive 
glade, hvis du vil melde dig fra den pågældende dag
i Klubmodul. Det kan med fordel gøres via klubmoduls 
app, som du finder i Appstore. 

Vi kan dermed bedre planlægge, hvilke heste, der skal 
sadles op, og hvilke heste, der kan holde fri.
Du behøver IKKE sende en mail til underviserne.

VÆRD AT VIDE

Alle elever møder 1/2 time før undervisningens start. 

Hvis du er ny, har du mulighed for at låne en ridehjelm 
og sikkerhedsvest de første par gange. Cykelhjelm kan 
også bruges i starten, men vi anbefaler, at du køber en 
ridehjelm hurtigst muligt, hvis du skal fortsætte med 
at ride.

Hjælp i stalden: 
Vi har hver dag en sød staldpige, der er klar til at 
hjælpe med opsadling og svare på de spørgsmål, der 
måtte opstå. 

Facebook: 
Nye elever og forældre opfordres til at tilmelde sig 
vores facebookgruppe AAGS Rideskole, hvor der 
kommer relevant information, når du går til ridning på 
Ågerupgaard Sportsrideklub.
Rideklubben har ligeledes en officiel facebook gruppe, 
hvor der bliver slået en masse op fra vores omkring-
liggende klubber, eller hvis vi holder stævner og lign. 

Opsigelse: 
Alle tilmeldinger til rideskolehold og kontingent har 
en opsigelsesperiode på løbende måned + 30 dage. 
Ved ønske om opsigelse sendes en mail til vores 
kasserer på regnskab@aags.dk.
Det er ikke muligt selv at afmelde sig i klubmodul.

Se mere på vores hjemmeside www.aags.dk, hvor du 
også finder uddybende information om vores hold, 
priser og forskellige kontaktformer.

SIKKERHED

Hjelm: 
Alle ryttere skal bære hjelm til hest. Vi anbefaler at 
ryttere under 18 år bærer hjelm i stalden.

Fodtøj: 
Sko skal være lukkede, med lille hæl og rillet sål, 
gummistøvler er at foretrække, hvis eleven ikke har 
ridestøvler eller ridesko. Det er ikke muligt at få lov 
at ride, hvis dette ikke er overholdt. 
Åbne sko/sandaler er forbudt i stalden for alle 
- også for forældre, hjælpere og søskende. Det
gælder også selvom man ikke er inde ved hestene.

Sikkerhedsvest: 
Rideskolen råder over nogle sikkerhedsveste, som 
man er velkommen til at låne. Spørg din underviser 
eller hjælperen i stalden. 
Ved springning skal alle bære sikkerhedsvest.

Omgang med heste: 
Når man færdes på rideskolen, skal man huske, at 
heste er store tunge dyr. De er også flugtdyr, der 
instinktivt flygter fra det, de er bange for. Det er 
derfor vigtigt at være rolig omkring hestene, så der 
ikke opstår farlige situationer.
Husk at fortælle hesten, at du kommer ind til den, 
og giv besked til dine staldkammerater, når du 
bakker din hest ud af spiltovet. Du trækker altid 
en hest i enten hovedtøj eller træktov. 

Man står aldrig lige bag en hest.
Du er ude af dens synsfelt, når du kommer bagfra, 
og hesten kan reagere ved at sparke ud eller blive 
forskrækket, hvis den ikke opdager at du kommer.
Forældre, søskende og hjælpere skal ikke tage 
ophold bag hesten, og hvis du medbringer egen 
striglekasse placeres den forsvarligt, så ingen heste 
eller mennesker kan komme til at sparke til den.



ARRANGEMENTER I RIDESKOLEN

Vi holder forskellige arrangementer i løbet af året. 
Bl.a. fastelavn, rideskolestævner i spring og dressur, 
ridelejre i tre aldergrupper og julearrangement. 
Alle arrangementer lægges ud i kalenderen på 
hjemmesiden www.aags.dk, hvor tilmelding også 
foregår. 

Vi har et aktivt rideskoleudvalg, der er med til at 
arrangere forskellige spændende ting i løbet af året.

Udover rideskolearrangementer afholdes der i klub-
ben store stævner i spring og dressur, for ryttere fra 
hele Sjælland. Til disse arrangementer er der altid 
brug for ekstra hænder, f.eks. i cafeteriet. 
Hold øje med facebook!

OVERSIGT OVER STEDET

MØD UNDERVISERNE

Vi har fire dygtige undervisere, fordelt på de 5
undervisningsdage vi har i vores rideskole. 
Læs mere om dem på hjemmesiden www.aags.dk 
under ”Om os”. 
Underviserne kan kontaktes på rideskole@aags.dk.
Det er desværre ikke muligt at kontakte vores
undervisere pr. telefon.

Amanda Dam Hansen 
Underviser mandag, onsdag
og hveranden torsdag

Anna Bøge Pedersen 
Underviser tirsdag

Carla Johansen 
Underviser hveranden torsdag
og hveranden lørdag

Lotus Ladegaard 
Underviser hveranden lørdag

VELKOMMEN
TIL RIDESKOLEN
I ÅGERUPGAARD
SPORTSRIDEKLUB

Ågerupvej 89   •   4390 Vipperød   •   www.aags.dk
info@aags.dk   •   rideskole@aags.dk

Indkørsel fra Ågerupvej

Oversigten findes
også på hjemmesiden


