Ridekort til Løvenholm Skove
Sæsonen er 1. juli til 30. juni hvert år

Indledning
Ridning i Løvenholms skove er alene tilladt, hvis man er indehaver af et gyldigt ridekort. Denne
lille folder fortæller hvordan De indløser et sådant ridekort og redegør for nogle af de regler
der i øvrigt gælder for ridning i Løvenholms skove.

Fakta om Ridekort
Udstedelse

Ridekort til Løvenholms skove udstedes af:
Løvenholm Gods
Løvenholmvej 66
8963 Auning
Tlf.: 87 95 00 65
post@lovenholm.dk / www.lovenholm.dk

Persondata

Af ridekortet skal fremgå indehaverens navn og adresse
samt CPR-nummer, og det skal være påhæftet et vellignende foto. Kortet skal endvidere være forsynet med godsets stempel og underskrift.
Ridekortet er personligt og kan ikke benyttes af andre.

Gæstekort

Det er dog muligt at indløse et såkaldt "gæstekort". Et gæstekort udstedes til indehaveren af et "almindeligt" ridekort
og giver denne mulighed for at medtage én gæsterytter.
"Gæstekortet" er knyttet til det korresponderende "almindelige" ridekort og kan ikke benyttes alene eller sammen med
andre ridekort.

1-dags gæstekort

Som indehaver af et gyldigt ridekort kan man erhverve et 1dags gæstekort. Dokumentation for erhvervelsen skal man
medbringe på rideturen på sin mobiltelefon i form af en
SMS eller kvittering for beløbets overførsel på netbank eller
via MobilePay. Bemærk, at det er indehaveren af ridekortet,
der skal lave betalingen.

Gyldighedsperiode

Fornyelse af gamle ridekort samt udstedelse af nye ridekort
sker pr. 1. juli hvert år. Ridekortet er herefter gyldigt 1 år d.v.s. til d. 30. juni året efter. Der udstedes kun årskort.

Priser
(priserne er incl. moms)

Ridekort):
Gæstekort:
1-dags gæstekort:

Se hjemmeside.
Se hjemmeside.
60,00 kr.

Betaling kan ske via
1. MobilePay til 50337 – Løvenholm Gods.
2. Bankoverførsel til 7260-0002024191.
Kontakt os, hvis du vil indløse et ridekort mere end 3 mdr.
inde i en sæson, så laver en en specialpris for resten af
året, dog forudsat at næste års kort købes ved samme lejlighed.

Bestilling af Ridekort
Ønsker De at indløse ridekort og evt. gæstekort indsendes navn, adresse, postnummer og
by, digitalt foto samt fødselsdag til Løvenholm Godskontors mailadresse post@lovenholm.dk. Samtidig laves en bankoverførsel. Gerne inden d. 15. juni. Det nye ridekort vil herefter blive fremsendt senest d. 1. juli. Ridekort kan selvfølgelig indløses efter sæsonstart
også.

Regler for ridning på Løvenholms skove
For ridning i Løvenholms skove gælder bl.a. følgende:
Gyldigt ridekort (evt. gæstekort) skal altid medbringes ved ridning i skoven. Kortet
skal på forlangende forevises skovdistriktets personale.
Ridning sker på eget ansvar.
Reglerne i Naturbeskyttelsesloven og Miljøministeriets bekendtgørelse om offentlighedens adgang til skovene skal overholdes, idet ridekortet alene er en udvidelse af
den almindelige adgangsret for så vidt gælder tilladelse til ridning.
Ridning må foregå indenfor tidsrummet 1 time efter solopgang til 1 time før solnedgang.
Ridning er kun tilladt på asfalterede veje og grusveje over 2,5 m’s bredde.
Ridning ad asfalterede veje bør ske i vejrabatten og ad andre veje fortrinsvis i den
græsklædte midterstribe.
Det er ikke tilladt at foretage spring over grøfter, diger, led, træstabler, stammer, m.v.
Vis hensyn overfor andre skovgæster. Ved møde med gående og cyklende publikum
skal rytteren vige. Passage skal ske i skridt.
Skovdistriktet forbeholder sig ret til midlertidige begrænsninger af færdselsretten i tilfælde af intensivt skovarbejde, tøbrud eller afholdelse af jagt.
Skovdistriktet forbeholder sig endvidere ret til erstatning for skade opstået som følge
af færdsel i strid med ovenstående regler.
Overtrædelse af reglerne kan medføre inddragelse af ridekortet, bortvisning og bødeforlæg.

Spørgsmål vedr. ridekort
Har du spørgsmål vedr. udstedelse af ridekort og/eller reglerne for ridning i Løvenholms skove
er du velkommen til at kontakte godskontoret. Her kan du også rekvirere folder.
Løvenholm Gods – Løvenholmvej 66 – 8963 Auning
87 95 00 65 – post@lovenholm.dk
Vi træffes mandage - torsdage kl. 8.30 – 14.00.

