
Den daglige gang på Sct. Jørgensbjerggården ROR 

 Vigtig information når du flytter ind: 

• Hold øje med kalenderen på hjemmesiden - her kan du orientere dig om dine fodervagter og andre 

arrangementer på gården. 

• Alle som rider på gården skal være medlemmer af ROR 

Daglige ting: 

• Personalet fodrer og lukker heste ind og ud i forhold til foldudvalgets bestemmelser 

• Foderskilt skal være udfyldt og det er eget ansvar at opdatere 

• Der må hænge en grime på boksen - andre hesterelaterede ting skal placeres i stald- eller boksskab 

• Boksen må ikke ændres uden forudgående aftale med staldudvalget herunder opsætning af haybar 

• Der er en dækkeholder pr. boks 

• man skal feje efter sig selv 

• møddingen skal jævnes 

• Redskaber skal hænges på plads efter brug 

• Hvis du bruger springmaterialet. Husk at sætte det tilbage på springvognen. 

• Vask med sæbe skal foregå på vaskepladsen i stald vest 

• Møddingen må kun fyldes indtil 2 meter fra betonkanten (bagerst) 

 Når du er den sidste som forlader stalden: 

• Alle portene skal lukkes og lyset slukkes 

• Dør til sadelrum skal låses 

Arbejdstimer:  

• Du lægger 15 arbejdstimer pr. år ved at deltage i arbejdsweekender, staldvagter på helligdage, 

almindelig vedligeholdelse. Timerne skal skrives i mappen, som står i rytterstuen. 

• Fra 2014 har bestyrelsen besluttet, at hvis du ikke opfylder din 15 timers arbejdsforpligtigelse, 

betales der 300 kr. pr. ikke udført time ved årets udgang. 

• Hvis du vil vide hvilke opgaver, der skal laves, henvender du dig til Centerudvalgsformanden.  

Ridehusregler: 

• Ridehusregler findes på www.roskilde-rideklub.dk/centerudvalg_nyt.html -  samt på porten til 

ridehuset.  



. Ved fraflytning: 

• Opsigelse en måned før fraflytning fra den 1. i måneden til den ansvarlige boksudlejer 

• Boksen skal være ryddet, fejet og vasket ned 

• Boksen godkendes af den ansvarlige for boksudlejning 

• Sadelskab skal være tømt og fejet, som du selv gerne vil modtage det 

• Hvis du har en trailer stående på gården, kan denne ikke længere stå på gården 


