
Til medlemmer af  Rideklubben Møllen. 

Kære medlem.  
Vi er glade for, at du har valgt at modtage rideundervisning her på Møllen. Herunder får du lidt 

information om rideklubben og svar på nogle af  dine spørgsmål. 

Har du spørgsmål, som du ikke får besvaret her, er du altid velkommen til at kontakte os:  
Vedrørende undervisning, f.eks ved afbud, bestilling af  tid og lignende: KONTAKT: CHARLOTTE 

HVID JENSEN, mobilnr.: 23 60 19 38, kun hverdage! 

Vedrørende økonomi, f.eks spørgsmål til faktura, ind- og udmelding af  Rideklubben Møllen:  
KONTAKT: LOTTE BERG, e-mail: mail@team-moellen.dk 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Rideklubben Møllen blev dannet i 1990. Rideklubben holder til på Ridecentret Møllen, som ejes af  

eksamineret berider Jørgen Christensen. Rideklubben har ca. 200 medlemmer.  
Ansvarlig for rideskoleafdelingen er eksamineret berider Charlotte Hvid Jensen. 

For at modtage undervisning og for at deltage i rideklubbens stævner og øvrige arrangementer skal 

man være medlem af  Rideklubben Møllen. 

Hvis man stopper med rideundervisning udmeldes man ikke automatisk af  rideklubben. Udmelding 

kræver en skriftlig udmelding til ovenstående e-mail adresse. 

Er man forhindret i at komme til sin ridetime kan man, hvis man melder afbud til Charlotte senest kl. 

12.00 samme dag, få en erstatningstime. Erstatningstimer skal tages i samme måned. Tiden aftales 

med Charlotte. Der gives ikke erstatningstimer for helligdage. 

Det er muligt at opnå rabat, hvis man indbetaler for flere måneder forud. For yderligere information 

spørg Charlotte eller Lotte. 

Ønsker man at stoppe med rideundervisning, skal dette meddeles til Charlotte eller Lotte senest d. 

20. I måneden før. 



Parkering skal i videst muligt omfang ske på p-pladsen ned langs stalden eller ved gavlen foran 

ridehuset. Der må gerne parkeres foran de trailere, som ikke er koblet til en bil.  
Der må ikke parkeres ved ridebanen, ved indgangen til græsfoldene, ved privatboligen eller ved 

gæstehytten. 

Al færdsel i staldene skal ske stille og roligt og med hensyntagen til hestene. Børn under 10 år, som 

ikke skal ride, skal følges med en voksen. Al færdsel på ridecentret sker på eget ansvar. RMØ har 

ingen kollektiv forsikring. Man opfordres til selv at have en ulykkes/fritidsforsikring. 

Du kan se mere om rideklubben på vores hjemmeside: 

www.rideklubben-moellen.dk 

Med venlig hilsen Rideklubben Møllen 


