Pausebom
P- plads
Indkøb
Shelter
Hestefold
Rasteplads

Hvis du har spørgsmål om ridning og ridestien, er du
altid velkommen til at kontakte Sønderborg kommune
på tlf. 88 72 64 00 alle hverdage mellem 8-15.

Er du i tvivl?
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Riderute Als
Følg os på facebook

Raste og overnatningsmuligheder

Velkommen til riderute Als

Undervejs på ruten bliver der etableret pausefolde hvor
du kan ”parkere” din hest mens du nyder en pause i den
smukke alsiske natur. Der er også rastepladser med bindebomme hvor du kan raste med din hest.

Als er den 7. største ø i Danmark (ca. 312 km2 ) og er med
sine to broer landfast med Jylland og færgeforbundet med
Fyn og Jylland.
Det varierede landskab på Als råder over både over fantastiske kyst- og småskove, og de fineste bade- og naturstrande Alt i alt et perfekt område til en rideferie.
Riderute Als bliver på omkring 100 km, hvoraf en delrute
på ca. 12 km åbnes med denne folder. Ruten går fra et nyetableret høhotel ved Mjanghøj til skoven Blommeskobbel
på østkysten af Als. Ruten er etape 1 af 6 i hele Riderute
Als. De resterende 5 etaper bliver åbnet i 2015, så det er
muligt at ride Als rundt. Rideruten er markeret med de blå
piktogrammer.

Flere steder kommer der primitive overnatningspladser,
hvor det også er muligt at overnatte med din hest.
Du kan på kortet se, hvilke faciliteter der er oprettet i
etape 1.

Kontakt shelterovernatningspladser for
reservation:
Robert Madsen
Mjanghøj 16 ∙ 6470 Sydals
Tlf. 20 24 52 61

Derfor skal du bruge ridestierne
Af hensyn til de øvrige, der færdes på ruten, henstiller vi
til at du benytter ridestierne. De steder, hvor du ikke kan
ride på ridestien, kan du ride i rabatten.
Rideregler:
• På de afmærkede stier
• På asfaltveje
• På grusveje- dog ikke i galop. Rid eventuelt i rabatten
eller midterrabatten i våde perioder.
• Du må ikke ride:
• På vandrestier eller spor der ikke er markeret som
ridestier
• På cykelruter som ikke også er markeret som ridesti
• På private veje der ikke er markeret som ridesti
(må man ikke gerne det, hvis det ikke er forbud mod
det?)



















Vis altid hensyn til forbipasserende. Hvis din hest afleverer
en bunke møg et uhensigtsmæssigt sted, håber vi at du vil
skrabe efterladenskaberne ind i rabatten. På rastepladser
kan møget eventuelt skubbes ud i mark eller skovbund.
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