
 

 

Nyhedsbrev nr.1 2018 

Generalforsamling  
Vi indkalder til generalforsamling onsdag d:21/2 2018 Kl: 19.00  

Sted: Rytterstuen, Tankefuld Rideklub, Skovsbovej 262, 5700 Svendborg 

Dagsorden: 

1 Valg af dirigent. 
2 Bestyrelsen aflægger beretning. 
3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4 Fastsættelse af kontingent. 
5 Behandling af indkomne forslag (ingen indkomne forslag) 
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7 Valg af suppleanter til bestyrelsen. 
8 Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant. 
10 Eventuelt. 
 
Der vil være en let anretning efter generalforsamlingen. 

 

Julestævne 2017 

Vi har afholdt julestævne i december mdr. Der var som altid god opbakning og mange stillede for første gang op med 

programridning. Se billeder på vores hjemmeside under galleri.  

Tusind tak til vores sponsorer. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.ryttershoppen.dk/


 

Nytårsspring 2017 

Af: Josefine Staldgaard 

Traditionen tro var der endnu engang nytårsspring d.31 december. Flere ryttere var mødt op, og var klar til at springe 

ind i det nye år med deres hest. Mange tilskuer kiggede spændte med, mens der blev nydt lidt bobler. Det er skønt, at 

der kan samles så mange mennesker på sådan en festdag. Lad os holde fast i så hyggelig tradition. 

 

Førstehjælpskursus til hest og rytter – støttet af Trygfonden 

Af. Pernille Ahl-Lassen 

Lørdag d.13.1 var vi 16 personer til førstehjælps kursus til hest og rytter.  

Det var en spændende dag hvor vi lærte basal førstehjælp til mennesker og senere også til hest/pony.  

Vi mødtes kl. 9 til morgenbrød og kaffe, derefter gik Falckredder Sten i gang.  

Vi fik en del teori og derefter skulle vi øve stabilt side leje og hjerte-lunge redning.  

Klubben gav frokost og vi fik dejlig kage.  

Hen på eftermiddagen kom der en dyrlæge fra Hammel hestecenter og delte ud af sin meget brugbare viden omkring 

både små og store skader. Hans primære fokus var på, hvordan vi som ejere/ryttere kunne gøre vores for at forebygge 

skader ved fornuftig og ansvarlig omgang med og brug af hestene.  

Alle bestod og har nu bevis til både førstehjælp til mennesker og heste. Tusind tak til #trygfonden for deres støtte, 

som gav os mulighed for at afholde dette super gode kursus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGI - Unge i front 

Af. Josefine Staldgaard 

Det er blevet tid til at sige farvel til vores kære praktikelever, Cirkeline og Hannah. Igennem ti uger har jeg haft 

Cirkeline med som ekstra underviser på mine forskellige hold om tirsdagen. Hannah har fulgt Rebecca om onsdagen. 

Jeg har oplevet markant udvikling hos Cirkeline, der har taget det hele med et smil. Som underviser kræves der 

overblik, beslutsomhed, bestemthed, men samtidig forståelse og omsorg overfor eleverne, hvilket Cirkeline har 

formået at opnå igennem hendes ti uger i praktik. Mange tak for denne gang.   

Af. Hannah Loeb 

Hej. 

Det var super spændende, både undervisningen og at undervise selv. Vi havde en masse teori på skolen inden vi selv 

skulle i praktik. Det var super lærerigt, og rigtig sjovt. Så efter teorien, skulle vi selv i praktik hvor vi selv fik lov til at 

undervise 1 gang om ugen. Det var virkelig sjovt at prøve, og jeg føler jeg fik rigtig meget ud af det. Knus Hannah Loeb. 

https://www.facebook.com/hashtag/trygfonden?source=feed_text&story_id=825992434238203


 

Påskestævne 

Vi afholder påskestævne lørdag: 24/3. kl. 10. Nærmere info følger senere.  

I forbindelsen med stævnet afholder vi hyggeaften fredag, med overnatning til om lørdagen. 

Tilmelding til begge på hjemmesiden 

 

Arbejdsdag 

Vi afholder arbejdsdag d. 21/4. Vi skal have gjort rideskolen sommerklar. Der er helt sikkert et job som passer til dig. 

Tilmelding på Hjemmesiden. 

 

Ridelejr 2018 

Årets ridelejr foregår i uge 31. Det nye i år er at mandag-onsdag er det med overnatning. Den ridelejr vil være for 

halvparter og elever med egen pony. 

Ridelejren torsdag-lørdag vil være som tidligere fra kl. 9 -15. Denne lejr er for øvrige elever og børn udefra. 

Nærmere info følger senere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svendborg Sportsfestival 

Vi holder åbent hus ifm. med Svendborg Sportsfestival d. 09/06 

Åbent hus 

Vi afholder åbent hus d. 25/8. Kender du nogle som skal ud og trækkes en tur til hest, så tag dem med på rideskolen 

den dag. Der vil være loppemarked med hesteting samme dag. 


