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Generalforsamling 

Vi har afholdt den årlige generalforsamling. Der var ikke de store emner på programmet. Desværre 

har vi måtte sige farvel til Michèle i bestyrelsen. Da Michèle først er på valg til næste år går Jette 

Staldgaard, som 1. suppleant, ind i stedet for hende. Birgit forsætter som suppleant og ny som 

suppleant er desuden Birte Børny Nielsen, som en del af jer kender som underviser om mandagen. 

Af Junior repræsentanter har vi fået tilgang af Hannah Løfbjerg, som bliver en del af juniorteamet 

sammen med Alberte Staldgaard og Gustav Heckmann Hynkemejer. 

Referat kan læses på hjemmesiden.  

 

 Jette Staldgaard 

 

 

Farvel til Michèle. 

Vi har måtte sige farvel til Michèle Lassen både som bestyrelsesmedlem og som underviser. Vi vil 

gerne sige tak for det store arbejde Michèle har gjort for klubben. 

 



Goddag til ny underviser Mathilde 

 

Af Mathilde Bjerring Fuglsang. 

Hej! Mit navn er Mathilde Fuglsang, jeg er 20 år gammel og jeg skal undervise om torsdagen 
fremover. Jeg har altid været interesseret i heste og har haft 2 heste selv, hvoraf den ene, den som 
er med på billedet, også var med mig på efterskole. Jeg ser mig selv som springrytter,  men rider 
primært dressur lige for tiden. 
Lige nu går jeg på Svendborg Tekniske Gymnasium i 3. G, og derfor bruger jeg meget af min tid på 
både skole og lektier, men al den tid jeg har i overskud bruger jeg på Skovsbogaard, hvor jeg har 
med Allans heste at gøre.  
Jeg glæder mig til at undervise om torsdagen, hvor vi både skal lære at ride, men vi skal også 
lave sjov og ballade.  
Vi ses på gården!  
 

 

Sikkerhedsudstyr 
Der er blevet indkøbt tre nye ride hjelme og tre rideveste,  som kan lånes. Henvend jer til jeres 
underviser, som står for udlån. Vi takker Svendborg Kommune for deres 100% tilskud til køb af 
sikkerhedsudstyret.  
 

 

 
Påskeridestævne 2018 

Lørdag d.24/3 afholdte vi påskestævne med 25 tilmeldte på 41 starter. En del havde debut og 

klarede det rigtig godt. Hestene har jo deres egen vilje, som ikke altid er den samme som rytterens 



hvilket desværre resulterede i et par fald. Heldigvis kom pigerne ikke skade og kunne efterfølgende 

gennemføre deres program. Det var også godt at se nogle voksne ryttere deltage i stævnet.  

Tak til alle ryttere, publikum, hjælpere, dommere. Og tak til Allan for at have en god ramme for 

stævnet.  

Til sidst en stor tak til vores sponsorer. Thurø Bageri. Sydfyns specialfoder og Ryttershoppen 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Her er lidt billeder for stævnet. Der ligger flere på hjemmesiden. Desværre løb mit kamera tør for 

strøm da privatrytterne gik på. Så hvis der er nogle som har billeder af dem må i gerne sende dem 

til mig, så de kan komme på også. 



 

 

 

 



 

 

 

 

Informationsmøde d. 14.04.2018 

Vi havde følgende dagsorden til informationsmøde, hvor vi lige vil fremhæve et par hovedpunkter.  



 

1) Opsadling  

- Ingen ændring af udstyr uden aftale med ridelæreren  

- Sadlen lægges på og gjord åbnes i venstre side. (samme side, som man stiger op) 

- At vaske biddet efter brug.  

- Feje både før og efter ridning.  

 

2) Pleje af pony 

- Fremover må halerne kun redes af halvparterne om søndagen for at skåne halerne mest muligt, så 

de ikke bliver for tynde. 

 

3) Korrekt håndtering - fra løsdrift til stald, fra stald til ridehus.  

- Altid en voksen med i løsdriften 

- Brug altid træktov 

- Gå ikke igennem den brune dør. 

- Vend ponyen rundt imod udgangen før du slipper den 

 

5) Sociale medier 

- Husk altid positive ord og vendinger om vores ponyer. Skriv fx ikke at ponyen har stejlet, været 

frisk etc. Husk at der andre, som skal ride på den i ugens løb, som måske kan blive bange for at ride 

på den – Tag hensyn, da det jo er en pony til låns 😊  

6) Godbidder 

- Der må kun gives godbidder til rideskolehestene. Godbidder er fx hestebolsjer, gulerødder el. 

æbler. Ikke andre grøntsager eller andet. Spørg din ridelærer, hvis du er i tvivl. Privathestene må 

ikke få godbidder, de kan fx have allergier, som gør at de bliver syge af fx æbler. Huske at slikbøtter 

kun bruges til en pony – må ikke deles imellem flere ponyer pga smittefare af fx forkølelse.  

7) Halvparter 

- Husk at der skal være en voksen tilstede, når der rides om søndagen 

- Husk at der ikke er andre, fx veninder, forældre el. andre elever, som må ride på din pony om 

søndagen – heller ikke en træktur.  

Næste informationsmøde er d. 25.08.2018 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jakker til salg 

Som nogle af jer så til stævnet, og nogle benyttede sig af, har Allan  Equsana jakker og fleece til salg 

for 100kr. De er på rideskolen, så hvis du er interesseret så tag fat i Allan. 

___________________________________________________________________-_ 

 

 



Årets ridelejr 

3 dages ridning og hygge med vores ponyer  
 

Teoretisk undervisning og dejligt samvær med andre børn.  
Ridningen vil foregå to gange dagligt, i ridehal, på ridebane og i skov 
Undervisningen vil foregå ved vores dygtige instruktører. 

Hold 1 fra d. 30.07 til d. 01.08 er for 1/2 partselever og børn med egen pony, som kan mestre alle 3 
gangarter selvstændigt, fra 8 år.  
Hold 1 er med overnatning på rideskolen 
 

Hold 2 fra d. 02.08 til d. 04.08 er for alle og er uden overnatning på rideskolen, fra 6 år.  

 

• Børnene vil få rideundervisning 2 gange daglig afhængig af øvrige aktiviteter. 
• Vi vil også undervise i teori. Det kan f.eks. handle om hestens ”sprog”, sikkerhed omkring omgang 
med heste, hestens pleje m. m. 
• På programmet er selvfølgelig også hyggeligt samvær børnene imellem, hvor vi vil lægge op til leg 
som f.eks. rundbold. 
• Børnene vil få tilbudt frugt mm. formiddag og eftermiddag. Derudover sørger vi for frokost, 
aftensmad (hold 1) og drikkevarer til børnene.  
• Den sidste dag vil forældre/bedsteforældre o. lign. blive inviteret til kaffe, kage og en lille 
opvisning 
Mødested: Skovsbovej 262, 5700 Svendborg  
Mødedage: Hold 1 fra d. 30.07 til d. 01.08 (med overnatning) og hold 2 fra d. 02.08 til d. 04.08 
(uden overnatning)  
Mødetid: Hold 1 fra d. 30.07 kl. 09.00 til d. 01.08. kl. 16.00 - Hold 2 hver dag fra kl. 09.00 til kl. 16.00  
Alder: Hold 1: fra 8 år og hold 2: fra 6 år.  
Påklædning: Praktisk tøj, der passer til vejret, evt. et sæt skiftetøj. Ridehjelm/cykelhjelm -  
Hold 1 - se tilmelding på hjemmeside.  
Deltagerbetaling: Hold 1 - Dkk 1.200,00 og Hold 2 - Dkk 900,00  
 

Tilmelding åbner på hjemmesiden d. 01.05.2018 

Arbejdsdag 

Husk der er arbejdsdag lørdag d. 02.06. Tilmelding foregår på klubmodul. 

Næste aktiviteter: 

Skoleidrættens Forårsfestival 07.06.2018 – Ponyridning ved SG huset for 6.klasserne 

Åbent hus med ponyridning mm. ifm. med Svendborg Sportsfestival – 09.06.2018 

 

Stævne med efterfølgende Skt. Hansfest 23.06.2018 

Ridelejr 1 fra 30.07.18 – 02.08.2018 og ridelejr 2 fra 03.08.2018 – 05.08.2018 

Åbent hus med ponyridning mm d. 25.08.2018 

 


