Udgivet af Gruppen Ride- og Kørespor i Himmerland med støtte fra Friluftsrådet
TAKT OG TONE I NATUREN.
Tag hensyn til andre, når du rider. Mange ikke-ryttere synes, at en
hest er et stort og farligt dyr. Tag hesten op i god tid, passer andre
vejfarende i skridt, også andre ryttere. Giv dig tid til at snakke med
andre brugere af naturen. Stå af og lad dem klappe din hest.
Efterlad ingen spor i naturen
Rid enkeltvis på smalle veje.
Rid i midten på grusveje eller i rabatten. Aldrig i køresporene
af hensyn til cyklister og gående.
Rid kun hurtigt der, hvor du kan se langt frem.
Huse og gårde, indhegninger med dyr, fodgængere, børn,
cyklister og parkerede biler passeres i skridt.
Rid aldrig ind på dyrkede arealer, stubmarker eller brakmar
ker eller i private skove uden at have en direkte, personlig
tilladelse fra ejeren.
Tag hensyn i jagtsæsonen ved passage af jagtrevirer.
Rid kun der, hvor det er lovligt, og respekter skilte med
“Ridning forbudt”.
Sker der skader på marker, hegn, biler eller andet, så få fat i
ejeren og efterlad din adresse.
Et roligt ridt giver de største naturoplevelser.

RIDE- OG KØRESPOR I HIMMERLAND

SPØRGSMÅL OG BEMÆRKNINGER OM SPORET:
Anton Jensen: 9856 1652
Jytte Sigfredsen: 2485 6314 og 2896 3162
OBS: Tjek altid aktuel status for sporet og nye muligheder på
www.ridesporhimmerland.dk, da tilladelser til ridning hurtigt kan ændres
pga. ejerskift, reaktion på hestefolkets adfærd og lign.

HVEM ER VI?
Gruppen Ride-og Kørespor i Himmerland arbejder i regi af Dansk
Islandshesteforening, Dansk Rideforbund og Dansk Køre Forbund,
som på landsplan kortlægger og formidler viden om lokaliteter, hvor
equipager uden problemer kan nyde naturen.

ARDEN
SPRING- OG
LANDTUR

Sådan passeres befærdet vej: Rid i kolonne, alle drejer 90 grader
og passerer på een gang (læs websiden - Sikker ridning i naturen).

OVERNATNING OG OPSTALDNING:
Jytte Sigfredsen, Birkevej 15, 9510 Arden. 2485 6314 og 2896 3162.
Anton Jensen, Skovvej 56, 9510 Arden. 9856 1652.
Arden Sports Rideklub, gæstestald, tekøkken, telt: Torben
Vernersen: 9856 2252.

PARKERING OG START:
Arden Sports Rideklub, Brovej 5, Arden..

SEVÆRDIGHEDER: (se nr. på kort)

Alminden, lille skov med anlagte spring, vandgrav og skrænter (1).
Udsigt til St. Blåkilde og Villestrup Ådal (2).
Langhøj – bronzealderhøj (3).
St. Arden – den oprindelige Arden by med gammel romansk kirke (4).
Dyrepark med legeplads og grill-plads (5).
Dødislandskab med små søer, moser, skove, ådale og agerbrug (6, 7).
Arden Sports Rideklub (8).
Mulighed for træning til alrid. Distance, terræn, bane og galop-spor.
Sporet har forbindelse til de 2 Rold Skovspor samt Madumsø,
Wiffertsholm og Bælum Sønderskovsporet.

PAS PÅ:
Passage gennem Blå Kors ejendom: Passer i skridt og vis hensyn
overfor beboere.
Springbanen i Alminden ligger i privat skov. Der må kun rides på
springbanen. Større grupper skal melde brug af banen til Arden Sports
Rideklub.
Passage af rundkørsel i Arden by bør ske udenfor myldretid.
Hvarrevej og Lundgård Hedevej har ofte tung traktortrafik.

Redaktion Naturturist - www.naturturist.dk

Kontakt: Randi S. Petersen, 9839 2905, info@ridesporhimmerland.dk

1-3 timers tur på ca. 14 km
Landturen er oplagt til hestevognskørsel

Læs mere om sporet på
www.ridesporhimmerland.dk

