
 

Presentasjon av Åsane Rideklubb,  

EST. 1991  
Jeg vil gjerne presentere min fine arbeidsplass og rideklubb! 

Klubben har om lag 300 medlemmer, og i februar 2015 flyttet vi inn i ett splitter nytt bygg i 
Hjortlandsdalen. Klubben har jobbet hardt i rundt 10 år for å realisere denne drømmen. I 2020 ble vi 
godkjent som «satsingsklubb» av Norges Rytterforbund. Vi jobber nå videre for å bli «veiviserklubb». 

Vi er også nylig blitt godkjent som lærlingbedrift i hestefag. Her er målet å kunne ta imot 2 lærlinger i 
året. Lærlingene får da varierte arbeidsoppgaver som innebærer alt fra stallarbeid hos privathester til 
rideskoledrift. 

  

På det nye anlegget er det topp moderne fasiliteter, med boksplasser til 39 hester. 9 av boksene er 
for større hester, altså hester over 172 i mkh.  

Vi har innendørs ridehus med walber-bunn på 23x64 m med direkte tilknytning til stallen. Tre 
vaskespilt, vaskerom, garderober, heis og kafeteria. Vi har også kontor og sekretariat. I tillegg til 
innendørs ridebane har vi stor utebane på hele 32x76m (også med walber-bunn) og en oppgradert 
rubbhall på 20x55 m. Rubbhallen blir hovedsakelig brukt til undervisning i rideskolen.  

     

Fra 2020 fikk alle hestene sin egen paddock. Alle de gamle paddockene ble restaurert og det ble laget 
11 nye. Vi har også beiter som kan benyttes på sommerstid og når det er frost. Åsane Rideklubb 
setter hestevelferden høyt! 

«Gamlestallen» har ca. 20 boksplasser, her er det i dag rideskolehester, men det er også plass til 
noen få private ponnier/ mindre hester. Rideskolen er en utrolig viktig del av klubben og har over 100 
elever hver uke. Dette er vårt bidrag til barne- og ungdomsarbeid i bydelen. Her har vi også mange 
dyktige instruktører, stallvakter og hestepassere som bidrar til den daglige driften og 



dugnadsarbeidet ved å drive en rideskole. I løpet av året tilbyr vi ponniridning, åpen dag og andre 
inkluderende arrangementer 

.            

Mangfold er viktig i Åsane Rideklubb. Klubben har oppstallører som er aktive innen flere ulike 
greiner, hvorav sprang og dressur utgjør flesteparten. Vi har gode trenere tilknyttet klubben, 2 
sprangtrenere og 3 dressurtrenere, vi arrangerer mellom 4 og 6 stevner i året. Turryttere er også 
hjertelig velkommen til oss, vi har en fin ridesti som går innover i Hjortlandsdalen, blant annet. 

Vi ønsker å være klubben for alle, derfor satser vi sterkt på å ha et variert tilbud, også til dem som 
ikke har mulighet til å ha egen hest. Vi jobber for å ha et godt miljø og samarbeid, på tvers av ulike 
greiner, alder og nivåer. Vi er en dugnadsklubb og alle bidrar med det de kan. 

 

Henviser også til nettsiden vår: 

 https://asanerk.no/ 

Mvh Irene Monslaup, Daglig leder, Åsane Rideklubb. 


