
Mere om Hestelinjen på Ryå Efterskole 
 

Rikke Mortensen underviser på Hestelinjen 
 

 
Jeg hedder Rikke og er uddannet lærer fra Aalborg Seminarium i 2003 med 
linjefag matematik, idræt, naturfag og hjemkundskab. Derudover er jeg 
uddannet ryttermærkeunderviser, terrænunderviser og har undervist børne og 
unge i den lokale rideklub siden 1993. Jeg har været ansat på Ryå Efterskole 
siden 2006  
 
 
 

 
I min fritid er jeg selv aktiv konkurrencerytter. Jeg rider primært military, 
men også ridebanespringning, dressur og distanceridning. Jeg har 
omkring 1000 registrerede starter i springning op til MA niveau og 200 i 
military med start i DM og NM.  
 
 

 
 
Jeg er dobbelt danmarksmester i MB springning og Distrikstmester i 
springning 3 gange. I military har jeg vundet DM sølv for senior to 
gange og sølv til Nordisk Mesterskab for hold. Jeg har vundet DM for 
hold 3 gange senest i 2022 og er Jysk mester i 2022 (se resultater her) 
 
Jeg har selv 4 heste en DV følhoppe e. Rex/Woernitz, en springhest e. 
Comeback II/Bror Bally og to unge militaryheste e. Rockland/Cornet 
Obelensky og e. Chase/Rex.  
I min undervisning på Ryå ligger jeg meget vægt på samarbejdet 
mellem hest og rytter, og at eleverne får en solid basisviden om 
hestehold i al almindelighed. 
 
 

 
 

Faciliteterne 
 
Hestene går på døgnfold i sommerperioden. Om vinteren er hestene i vores nye hestestald. Skolens 10 
heste går i 3 løsdrifter med egne paddocks. Elevernes heste har individuelle bokse m/høtårn og paddocks 
to og to.   
 
I stalden findes opvarmet sadelrum med staldskabe, foderrum, opsadlingspladser og vandspiltove.   
 
Staldbygninger og marker ejes af Ryå Efterskole.   
 
Alle bokse er med skydelåge og har vindue ud til staldgangen og ud til, så hestene kan kigge ud. Udendørs 
findes der en ridebane på 20x40 og inden har vi en lille ridehal. 
 
 

https://rideforbund.dk/go/resultater/resultat-hest-rytter?RiderId=22930&Rider=Rikke+Mortensen(22930)


 

Praktisk for opstaldning af egen hest 
 
 
Opstaldning og fodring 
Hestene står på halm og fodres med fuldfoder fra St. Hippolyt samt wrap. Hesten bliver fodret morgen og 
aften, og er på fold/døgnfold/paddock hver dag. Hesten indgår i Hestelinjens fælles staldvagter, så alle 
heste fodres samtidig. Eleven deltager i staldvagter. 
 
Smed og dyrlæge  
Ejer betaler selv for smed og dyrlæge. Vi forbeholder os ret til at tilkalde dyrlæge eller lignende for ejers 
regning, hvis vi finder det påkrævet. 
 
Vaccination  
Du skal selv sørge for, at hesten er vaccineret efter de gældende regler, der stilles fra rideforbundet. 
Vaccination af hesten sker for ejers regning, og skal fremvises på forlangende. 
 
Hestepas  
Hestepasset til hesten opbevares i et aflåst skab på efterskolen, så man altid kan komme til det, hvis der 
skulle være brug for det. Tager man hesten med hjem på ferie eller skal til stævne, får man hestepasset 
udleveret af en lærer.   
 
Forsikring  
Det er ejeren af hesten, der skal sørge for den lovpligtige ansvarsforsikring. De fleste indboforsikringer 
dækker også ansvarsforsikring på hesten.   
 
Udlån 
Hesten må kun udlånes til andre elever efter aftale med ejer og kun til ridevante elever. Hvis hesten 
udlånes til andre, er det på ejerens ansvar. Det anbefales, at man ikke låner sin hest ud. 
 
Ferie  
Elevernes egne heste kan være på skolen i ferierne og passes af skolens personale. Juleferien er dog 
undtaget. Der skal eleverne have deres heste med hjem.   
Er hesten ikke på skolen i en periode skal det af hensyn til undervisning/pasning osv. varsles senest en uge 
før (besked på Viggo til Rikke). 
 
Prisliste: 

• Hest: Boks uden krybbefoder                    1300kr./mdr. inkl. halm og wrap.     

• Hest: Boks med krybbefoder   1700 kr./mdr. inkl. halm og wrap.  
 
Hvad skal du selv sørge for:  

• Udmugning af boksen og tildeling af ren halm. 


