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Velkommen
Kongsdal Rideklub er beliggende i smukke
rammer med udsigt over Mariager Fjord ved
den lille by Assens mellem Mariager og
Hadsund.

Holdundervisning tilbydes i spring om
tirsdagen og i dressur om torsdagen.
Uden for holdundervisningen er der mulighed
for eneundervisning.

På KONG bestræber vi os på at skabe et godt
sammenhold mellem alle vores medlemmer
og byder velkommen til ryttere på alle
niveauer med egen hest/pony, der har lyst til
at udvikle sig.

Ryttere på alle niveauer er velkomne i KONG,
det vigtigste for os er, at du er indstillet på at
arbejde flittigt og engageret med henblik på
en positiv udvikling af dig selv og din
hest/pony.

Vi har en professionel tilgang til ridesporten
og sætter udvikling af hest og rytter i
centrum.
Som Hans Ley udtaler: "Det er den daglige
træning, der tæller - og bringer en videre på
længere sigt."

Klubbens hjemmeside www.kongsdalrideklub.dk holdes løbende opdateret med
informationer, arrangementer og stævner.

Nyd vores
smukke
omgivelser

Vi håber, at du og din hest/pony må udvikle
sig i den rigtige retning og få mange gode
timer og oplevelser i KONG.
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Vores undervisere

Engageret,
velforberedt og
motiverende
undervisning

Hans Ley er eksamineret
berider og har siden 1997
været indehaver af
Kongsdalgaarden. Til
beriderprøven scorede Hans
intet mindre end et 13-tal i
instruktørgerning, hvilket blot
fortæller lidt om hans
formidable evner til at formidle
sit enorme kendskab til
ridesporten. Dette nyder alle
KONGs ryttere godt af, for der
findes ikke bare et tidspunkt,
hvor man ikke kan mærke
Hans’ passion for sporten og
kæmpe interesse for alle sine
ryttere uanset niveau og
ambitioner.
Mia Hovgaard Jessen har
hest stående på Kongsdalgaarden og bruger al den
tid, som ikke tilfalder
gymnasiet og lektier, på daglig
træning og pasning af heste
samt stævner i weekenderne.
Mia har tidligere arbejdet et år
ved Hans Ley, hvor hun bl.a.
stod for undervisning af
begynderholdet om onsdagen,
hvilket hun stadigvæk gør den
dag i dag.
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Undervisning mm.
Du skal være medlem af klubben for at
deltage i undervisningen.

Rideklubben forbeholder sig ret til enkelte gange at
flytte undervisningen til et andet tidspunkt, eller at
aflyse. Aflyste timer vil blive krediteret.

Indmeldelse:
Tilmelding skal ske til mail:
Undervisning@kongsdal-rideklub.dk
eller ring til den undervisningsansvarlige
for at træffe nærmere aftale om ledige
undervisningstider.
Udmeldelse:
Opsigelse foretages skriftligt til mail:
undervisning@kongsdal-rideklub.dk
senest den 15. måneden før
udmeldelse, svarende til et varsel på
ca.6 uger.
Vær opmærksom på, at man er
betalingsskyldig indtil skriftlig udmelding
pr. mail har fundet sted.

Medlemskab:

Pris (kr.)

Kontingent Junior (Under 18 år)
pr. år

350,00

Kontingent Senior (Over 18 år)
pr. år

500,00

Undervisningstider:
Tirsdag, hold v. Hans Ley
16.30-17.30: Spring, Pony
17.30–18.30: Spring, Pony/hest
18.30–19.30: Spring, Hest
19.30–20.30: Spring, Hest

Facilitetskort:

Undervisning på hold pr. md. ved
Hans Ley

575,00

Torsdag, hold v. Hans Ley
18.00- 19.00: Dressur, Pony/Hest

Halv enetime, pr. stk. ved Hans
Ley (fast ugentlig tid)

275,00

Nye hold oprettes ved minimum 3
ryttere/max. 5 ryttere tilmeldte.

Halv enetime, pr. stk. ved Hans
Ley (ved drop in**)

325,00

Halv enetime, pr. stk. ved
assistent

125,00

Der kan rides enetimer på øvrige
tidspunkter.
Jvf, også vores hjemmeside
www.kongsdal-rideklub.dk for yderligere
information omkring undervisning, samt
for overblik over ledige
undervisningstimer
Der undervises ikke på helligdage.

Facilitetskort pr. måned

300,00

Undervisning*:

*Facilitetskort er inkluderet i undervisningspriser
** betales ved timens begyndelse

For at færdes med en hest på Kongsdalgaarden skal
man enten have hest/pony opstaldet, modtage undervisning på pågældende hest eller være i besiddelse af
et facilitetskort.
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Faciliteter
Som medlem af Kongsdal Rideklub, kan du
nyde godt af nedenstående faciliteter.
Springbane med fiberbund (70x95):
Benyttes til stævner og arrangementer samt
lejlighedsvis til daglig træning. Banen har
eget vandingsanlæg, og der er mulighed for
at træne på bl.a. lille vandgrav, stor
vandgrav, tørgrav og banket.
Ridehal (20x60):
Benyttes i hele indendørssæsonen, med god
fiberbund og vandingsanlæg. Isoleret tag gør

Nyd godt
af gode
faciliteter
på KONG

det også muligt at vande om vinteren. Fra
gavlvinduet nydes den dejligste udsigt over
Mariager Fjord
Ovenlysvinduer i hele ridehallen giver
desuden godt lysindfald.
Udendørs dressurbane (30x90):
Bruges ofte som opvarmningsbane og daglig
træningsbane. Dressur banen har
stenmelsbund og er ligeledes tilkoblet
vandingsanlægget.
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Færdsel på KONG
Eksterne ryttere:
Når man kommer for at modtage
undervisning i Kongsdal Rideklub, er der
opsadlingsmuligheder i stalden ud mod
halmladen og skridtmaskinen – 3 pladser.
Heste/ponyer må ikke sadles op i
vandspiltovet.
Alle øvrige opsadlingspladser er forbeholdt
Kongsdalgaardens pensionærer.
Striglepladserne benyttes kun til opsadling,
hvilket vil sige, at heste/ponyer ikke må stå
uden opsyn og spærre pladsen for andre,
som skal bruge den.
Har du flere heste/ponyer med, så lad dem,
der ikke bliver anvendt, blive i traileren.
Vandspiltov kan benyttes gratis.
Hestesolariet kan benyttes mod betaling til
Hans Ley, for priser jf. www.hans-ley.dk
Der er mulighed for at bruge rytterstuen, da
klubben lejer denne på undervisningsdagene.
Køkkenet kan også benyttes. Der skal blot
hentes en nøgle ved Kongsdalgaardens

Sikkerhed er
et nøgleord!

personale. Ved brug af disse lokaler forventes
det, at man rydder op og gør rent efter sig
selv.
Ordensregler:
Man fejer op efter sig selv og sin hest.
Dette gælder også hvis man sadler op ved
traileren.
Det forventes, at alle ryttere samler klatter i
ridehallen.
Som sidste rytter i stalden forventes det, at
man slukker lys og lukker døre når stalden
forlades.
Sikkerhedsregler:
Alle rider med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
Alle under 18 år benytter sikkerhedsvest ved
springning.
KONG opfordrer alle til at ride med fodtøj
beregnet til ridning dvs. med en glat/let rillet
sål, en lille hæl og uden snører, der kan
hænge fast i bøjlen.
Al færdsel på Kongsdalgaarden sker på eget
ansvar.
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Din bestyrelse
Formand
Heidi Haabendal
Tlf.: 2073 1201
Mail: heidi@haabendal.dk

Aktivitetsudvalg og undervisningsansvarlige:
Maria Ley
Tlf.: 2819 8800
Mail: maria@hans-ley.dk

Næstformand
Lovise Kusk
Tlf.:
Mail:

Har du spørgsmål til bestyrelsen, er du altid
velkommen til at kontakte en af os:>
Vores adresse er:

Sekretær
Pia Hovgaard Jessen
Tlf.: 2121 3422
Mail: thejessens@adslhome.dk

Kongsdal Rideklub
Ved Kongsdalgaarden
Kongsdalvej 1, Assens
9550 Mariager
www.kongsdal-rideklub.dk

Kasserer
Heidi Eriksen
Tlf: 2232 9025
Mail: hhsj@os.dk
Bestyrelsesmedlem
Doris Lykke Eriksen
Tlf.: 4224 0693
Mail: lykkee70@gmail.com
Suppleant
Tine Klitte
Tlf.:
Mail:

Vi håber,
du må få
mange
gode timer
i KONG

