Velkommen til Esbjerg
Omegns Rideklub af 1985.

og

Vi er glade for, at du har valgt EOR, og vi ser frem til samarbejdet med dig. Denne velkomsthilsen
er en kort introduktion til rideklubben og livet på EOR.
Vi sætter sikkerhed og tryghed fremfor alt. Alle gældende regler kan findes på vores hjemmeside
www.eor.dk. Reglerne er gældende for alle brugere af EOR’s faciliteter. Du kan også finde vigtig
information, nyheder og lignende på opslagstavlen mellem ridehallerne og opslagstavlen i
mellemgangen samt på EOR’s Facebook side.
EOR blev grundlagt i 1985. EOR flyttede til de nuværende faciliteter på Sjelborg Kirkevej i april
2013. Klubben råder over 2 ridehaller (20 x 60) med fiberbund, en stor udendørs ridebane, 1
skridtmaskine, som må benyttes gratis af opstalderne, en udendørs vaskeplads er undervejs, og vi
arbejder løbende på nye forbedringer.
Klubben er placeret i naturskønne omgivelser tæt på Marbæk Plantage med mange ridestier og med
nem adgang til en strandtur. EOR er medlem af Dansk Rideforbund.
EOR er forsikret gennem Dansk Rideforbund. Forsikringen dækker dog ikke dig som udøver, og
kommer du til skade på rideskolen, vil det være en god ide, hvis du har tegnet en ulykkesforsikring.
For at kunne benytte EOR’s faciliteter skal du være medlem af klubben. Indmeldelse kan ske
direkte til underviser eller via www.eor.dk.
Ejerforhold:
Samtlige bygninger på Sjelborg Kirkevej ejes af Foreningen af Esbjerg Ridecenter (FER). EOR
lejer alle bygninger m.m. af FER. EOR har det fulde driftsansvar for elevskolen, opstaldningen og
undervisningen.
Frivilligt arbejde:
EOR bliver ledet af en frivillig (ulønnet) bestyrelse, mens den daglige leder er ansat og ansvarlig for
den daglige drift. Der er ansat beridere samt en træner til at forestå undervisningen samt
staldpersonale til at varetage de daglige opgaver i stalden.
EOR er en forening, og alt arbejde i klubben kommer medlemmerne til gode. Vi har derfor
forskellige udvalg, hvori medlemmerne og deres forældre/ægtefæller/børn osv. hjælper klubben –
og hygger sig med det. Alle opstaldere skal deltage aktivt i et udvalg, og enhver håndsrækning fra
øvrige ryttere, deres familier og venner – i både udvalg og som hjælper ved vores mange stævner –
er mere end velkommen. Der er mange forskellige opgaver, og de fleste kræver ingen forudgående
kendskab til ridesporten.
Det praktiske:
Stalden og hallerne er åbne fra kl. 7 – 22 alle ugens dage. Der kan være undtagelser i forbindelse
med stævner. I tvivlstilfælde kan den daglige leder kontaktes.
Børn under 10 år skal være i selskab med en voksen.

Der sendes fakturaer på medlemskab pr. mail 2 gange årligt. Medlemskabet forfalder til betaling
hhv. 6. januar og 6. juli. Evt. opsigelse af medlemskab skal ske via www.eor.dk.
Al undervisning, kurser, facilitetskort, aktiviteter i øvrigt betales via MyWallet. Information vedr.
MyWallet fås ved din underviser eller den daglige leder. Opsigelse (af undervisning eller boks) skal
ske skriftligt med 1 måneds varsel til en måneds udgang.
Holdundervisning betales månedsvis forud – senest den 1. i måneden og altid inden første
undervisningstime. Enetimer og facilitetskort betales før undervisningen hhv. benyttelse af
ridehallen.
Alle hunde skal føres i snor, og der samles op efter dem. Den ene beriders hund er eneste undtagelse
for snor.
Bredde og elite:
På EOR tilbydes rideundervisning på alle niveauer i spring, dressur og voltigering – både som holdog som individuel undervisning.
Klubben afholder stævner i alle kategorier fra små interne klubstævner til landsstævner i dressur
samt mesterskaber i voltigering.
Hvad forventer vi af dig:
Ud over et godt humør og hjælpsomhed forventer vi, at du overholder alle regler, der er gældende
på EOR. Det være sig ordensregler, ridehusregler, staldregler, foldregler, rygeregler m.m. Husk
derfor at læse reglerne på hjemmesiden www.eor.dk. Det lyder som en masse regler, men de er med
til at sikre at vi allesammen kan have det godt med hinanden og hestene.
Vi forventer selvfølgelig, at alle regninger betales rettidigt, og vi forventer, at du bidrager positivt
og aktivt.
Hvad tilbyder vi:
Alletiders rideklub med et godt fællesskab og samarbejde med både heste, ponyer og alle rytterne
på EOR. Der er stor hjælpsomhed, og du skal derfor bare spørge, hvis du er i tvivl eller har brug for
hjælp.

