
Regelsæt for salg af ridehuskort 
 
Albertslund Ridecenter sælger ridehuskort til ryttere, der ikke har hest pstaldet 
på ridecenteret, men som ønsker at benytte centerets faciliteter. 
 
For at erhverve ridehuskort skal man være medlem af Albertslund Rideklub. 
Ryttere, hvis hest er opstaldet i Albertslund Kommune, har fortrinsret. 
 
For at sikre mod en overbelægning af faciliteterne sættes det maksimale antal 
ridehuskort, der kan sælges, til 15. Hvis antallet af ryttere, der ønsker at købe 
ridehuskort, overstiger 15, kan man skrives på en venteliste. 
 
Ridehuskortet sælges som månedskort eller som kvartalskort med 10 
procents rabat.   
Blandt de 15 pladser sælges først kort til købere af kvartalskort. 
Ud over de 15 kvartals- eller månedskort sælges dagskort til benyttelse på en 
angiven dato. 
Endvidere sælges ridehuskort udelukkende til brug i forbindelse med 
undervisning. 
 
Ridehuskortet udstedes ENTEN for 1 (navngiven) hest, der så kan rides af 
flere ryttere. Kortet udstedes til hestens ejer eller den rytter, der oftest rider 
hesten. 
ELLER ridehuskortet udstedes til 1 (navngiven) person, der så kan benytte 
kortet til 2 (navngivne) heste. 
 
Prisen på månedskort fastsættes af Albertslund Kommune: 
I 2011 er prisen 445 kr. Et kvartalskort koster 1.201,50 kr. 
Et dagskort koster 65,00 kr. 
Et kort til benyttelse i forbindelse med undervisning koster 50 kr. pr. gang. 
 
Brugere af ridehuskort skal overholde de generelle adfærdsregler på ARC. 
Klager over en hest eller en rytter, f.eks. at ekvipagen er til fare eller gene for 
andre, kan tages op i brugerrådet. 
 
Af hensyn til ridehusbunden er det ikke tilladt at ride tølt eller pas i ridehuse 
og på ridebaner. 
 
Salg og administration af ridehuskort varetages af ridecenteret. 
 
Vedtaget på brugerrådsmøde den 28. januar 2009. 
Ændret på brugerrådsmøde den 9. marts 2010. 
Ændret på brugerrådsmøde den 12. januar 2011. 
 
Formand for brugerrådet Ulla Flyvholm           Leder af ARC Charlotte Hansen 
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