Tilmelding til ridning i Nørreskov ved Valdemars Slot

Navn
Adresse
Tlf. nummer
Email adresse

Jeg ønsker at tilmelde mig et års medlemskab til ridning i Nørreskov gældende for 1.1.2016 –
31.12.2016. Medlemskab koster kr. 1.000
Jeg lover at overholde ”Regler for ridning i Nørreskov” (se nedenstående) samt Naturfredningsloven

Underskrift

Dato

Tilmeldingsblanket samt et profil billede bedes sendt på email til kontor@valdemarsslot.dk eller det kan
afleveres på vores godskontor mandag til torsdag imellem kl. 9-15. Medlemskort kan afhentes på
godskontoret 7-10 hverdage efter tilmelding.
Medlemskortet skal medbringes på enhver ridetur i Nørreskov. Vi holder løbende kontrol med ryttere i
skoven.
Betaling til medlemskab sker via konto overførsel til
Nykredit bank
Reg. nr. 8117
Konto nr. 0002432964
* Husk at skrive dit navn på bankoverførslen

Regler for ridning i Nørreskov
Ridning sker på eget ansvar og skal foregå i overensstemmelse med naturfredningsloven. Ridning
er tilladt i tidsrummet kl. 8 - kl. 20, dog højest fra solopgang til solnedgang.
Ridning må kun foregå på befæstede veje. De befæstede veje fremgår af kortet nedenfor. Ved
synlige hjulspor skal der rides i midterrabatten og ikke i hjulsporene. Der må fortrinsvis rides i
skridtgang og aldrig i galop.
Der forbeholdes ret til midlertidigt at begrænse retten til ridning i området hvis der vurderes
behov for dette i forbindelse med tøbrud, jagt, skovarbejde m.m. Ligesom der forbeholdes ret til
at lukke skoven af for ridning på de dage hvor der afholdes andre arrangementer.
OBS - Imellem perioden 15. Maj til d. 15. juli og dagene imellem 1. Oktober og 31. December kan
jagtudøvelse forventes, specielt i weekends hvorfor der skal udvises særlig opmærksomhed på
jægerens anvisninger.
Generelt bør alle ryttere vise hensyn til det øvrige publikum i skoven og anvisninger fra Valdemars
Slots personale skal efterkommes.
Overtrædelser af regler for ridning i Nørreskoven medfører inddragelse af medlems-ridekort og
bortvisning.

