
 

 

Velkommen til 

 

 

 

 

 

EGHOLM RIDECENTER ligger i de naturskønne omgivelser ved Eg- 

holm Slot i Nordsjælland. 

 

EGHOLM RIDECENTER ledes af eksaminerede underviser Hanne 

Haagen Hansen der har mere end 40 års erfaring. 

 

www.EGHOLM-RIDECENTER.DK 

 

WWW.SKIBBYRIDEKLUB.DK 

  

http://www.egholm-ridecenter.dk/
http://www.skibbyrideklub.dk/


 

På EGHOLM RIDECENTER tilbyder vi: 

 

Undervisning: 

• Af voksne og børn på elevhold  

• Voltigering 

• Spring 

• Eneundervisning 

• Ridelejr 

• Kurser med gæsteunderviser 

• Part efter aftale 
 

 

Staldene: 

• Opstaldning 

• 88 bokse 

• Vandspiltorv 

• Folde inkl. folde til specielle behov 

• Gode staldfaciliteter 

• Store og små private skabe 

• Vask af dækkener 
 

Opstaldning af hest/pony: 
Vi har bokse og folde til enhver hest/pony, stort ridehus med fiberbund, flere 
udendørsbaner og rytterstuer m.m.  
Mulighed for at ride i Egholm Slots skove og strand (skovkort kræves) 

  



 

 
SRV(Skibby Ride- og Voltigeklub) 
Når du rider, voltigerer og/eller har hest/pony opstaldet på EGHOLM RIDECENTER, 
skal du være medlem af SRV Skibby Ride- og Voltigeringsklub. 
Klubben er godkendt og medlem af DRF. 
Formand for klubben er: Marlene Birk Jensen. 
Kontaktoplysninger se hjemmesiden www.skibbyrideogvoltigeklub.dk 
Som medlem af klubben kan du også deltage i stævner, kurser og mange andre 
spændende aktiviteter, der styrker det sociale samvær. 
Indmeldelse via dette link: 
https://skibbyrideogvoltigeklub.dk/Rideklubben/indmeldelse.html 
Klubben opfordrer alle medlemmer til at tegne en personlig ulykkesforsikring, da 
klubben og ridecentret ikke har erstatningsansvar overfor medlemmer, der 
kommer til skade i forbindelse med udøvelsen af aktiviteterne i klubben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideer: 
Ideer og forslag er altid meget velkomne. Har du ønsker til specielle aktiviteter, 
kurser mv., så lad os høre om det. 

  

http://www.skibbyrideogvoltigeklub.dk/


EGHOLM RIDECENTER 
v/Hanne Haagen Hansen 

 

Tilmelding til rideundervisning (afleveres til Hanne): 

Navn: ______________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________ 

By:  ______________________________________________________ 

Telefon: ______________________________________________________ 

Fødselsdato (DDMMÅÅ): ___________________________________________ 

 

Ønsker at:  Ride ___________ Springe _________ Voltigere __________ 

 Dag ___________  Kl. ______   Dag ___________  Kl. ______    

 

Medlem af Skibby Ride- & voltigeklub:     Ja______ Medlemsnummer _______         Nej ______   

HUSK at udfylde indmeldelsesblanket, der afleveres til Hanne eller lægges i postkassen 

NB det er en forudsætning for at ride på Egholm Ridecenter, at du er medlem af Skibby Ride- og 

Voltigeringsklub. Find indmeldelsesblanketten her: 

https://skibbyrideogvoltigeklub.dk/Rideklubben/indmeldelse.html 

…………………………………………..……………….Klip her…………………………………………………………… 

 



 

 

Hanne Haagen Hansen – 26 13 50 57 

EGHOLM RIDECENTER 

v/Hanne Haagen Hansen 


