
Hinnerup

  ridecenter

Dressur
På Hiri har vi flere dressurundervisere 
tilknyttet stedet. Der undervises helt fra 
begynderniveau til let øvet og øvet. Der 
undervises i dressur 2-3 hverdage om 
ugen. Dressurundervisningen starter sidst 
på eftermiddagen og foregår i vores ride-
hal eller på én af vores dressurbaner uden-
for.

Spring
Vi har én springunderviser på HIRI. Der  
undervises helt fra begynderniveau til let 
øvet og øvet 1 dag om ugen. I vinter-
perioden springer du indenfor i vores ride-
hal, men så snart vejret tillader, bliver vores 
dejlige græsspringbane også benyttet. 
 
Om søndagen har du mulighed for at øve 
det lærte, hvor ridehallen er lukket noget 
af søndagen til fordel for alle vores 
springryttere. Hvis du er under 18, kræver 
HIRI, at du er under opsyn af en voksen un-
der springningen.

Undervisning

Dele hest/pony

Vi har rideskole på Hinnerup ridecenter 
hver fredag eftermiddag og lørdag for-
middag. Vores rideskole er for alle. Der er 
undervisning for begyndere, letøvede og 
øvede og undervisningen foregår på hold .
Læs mere på www.hiri.dk

Vi har flere undervisere tilknyttet vores 
rideskole. Se www.hiri.dk for mere info.

Rideskolen

Hvis du vil ride mere end én gang om 
ugen, har du mulighed for at få part i en 
delehest/-pony på Hinnerup Ridecenter. 
Du deler med en anden rytter og rider 2-3 
gange om ugen. Du har part på en af vores 
dejlige rideskoleheste og oplever hvordan 
det er “næsten” at have din egen hest eller 
pony. Læs mere om ordningen på www.
hiri.dk

Hinnerup rideklub

Hinnerup Ridecenter og Rideklub, som vi 
kalder HIRI, blev stiftet i 1994. Udover 
klublivet gik de første 5 år med at plan-
lægge og bygge Hinnerup Ridecenter, 
som stod færdigt i 1999. Vi er en selv
ejende institution, så er du medlem af 
HIRI, er du også medejer af stedet.

Hinnerup Ridecenter er unikt og en ikke 
helt almindelig rideklub. Vi har hestein-
teressen til fælles og et formidabelt sam-
menhold, hvor alle løfter opgaven for at 
få centret til at fungere godt og billigt, 
så flest mulige har råd til at være på Hin-
nerup Ridecenter.

Alle kender den daglige rutine i stalden, 
da man som pensionær og rytter er på 
staldvagt hver 5. weekend. 

Vi holder arbejdsdage mindst 2 gange om 
året, hvor alle hjælper til med vedligehold. 
Det er vigtigt for os,  at stedet ser pænt ud, 
når der er besøg og når der holdes stævn-
er. Men også i hverdagene.

Der er en social dimension på HIRI, vi tager 
os af hinanden og passer på hinanden.
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Velkommen til

Vi har 48 bokse på Hinnerup Ridecenter. 
Vi har bokse til både ponyer og heste.

Se priser og yderligere information på 
www.hiri.dk

Opstaldning

Sponsorer

Den lokale støtte er meget vigtig for 
Hinnerup Rideklub. Vi værner om de spon-
sorer vi har og byder gerne nye velkom-
men. Sponsorer udenfor lokalområdet er 
ligeledes værdsatte.

Mange af vore sponsorer tegner sponso-
rater, som berettiger til en bandereklame 
i vores ridehal. Vi har også præmiespon-
sorer, som donerer præmier ved vore 
stævner og arrangementer, og sponsorer 
som har doneret spring med logoprint.

Kontakt Hanne Bisgaard Hansen og hør 
nærmere på hanne_hiri@live.dk


