
 

Nyhedsbrev nr.2 2019 

Der er sket meget i rideklubben i det sidste halve år og der er gode 

arrangementer i vente. I foråret har vi været på tur til Blue Hors, Fyns 

Væddeløbsbane, haft arbejdsdag, afholdt Sommerstævne med 

sommerfest. Der har været afholdt ponygames for vores ½ partelever 

samt vi har afholdt ridelejr i år både i uge 28 og 31 med fyldte hold.  

Vores juniorrepræsentanter:  

 

 

Marie Dreyer Rindebæk  Sandra Elise Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

Lærke Ahl-Lassen   Karoline Due Jæger 

https://www.facebook.com/268331103337675/photos/693210927516355/


 

 

 

 

 

Olivia Kirk  

Vores juniorrepræsentanter hjælper til ved vores forskellige 

arrangementer fx åbent hus, prøvetimer, stævner mm og man kan altid få 

hjælp af dem i det daglige, hvis der er behov for det.  

 

 

Tur til Blue Hors 

 

I starten af maj var vi en hel bus fuld af børn og voksne som tog på tur til 

Billund for at se verdens største stutteri, Blue Hors. Blue Hors fungerer 

bl.a. som insemineringsstation, hvor Allan har haft hopper til 

inseminering flere gange.  Det var spændende at se hvor effektivt man 

kan drive så stort et sted.  

Se fotos på vores instagram-konto tankefuldrideklub 

 

Sommerstævne- og fest 

Vi har afholdt sommerstævne, hvor vi havde 45 starter. Godt at se så 

mange prøve kræfter med programridning. Udover dressur havde vi også 

en lille springkonkurrence. Derudover var vores cafeteria, med pølser, 

pommes, kage og kaffe og vand velbesøgt. Efter stævnet blev der afholdt 

en hyggelig sommerfest        

Tusind tak til vores sponsorer  



  

 

 

 

Flere Billeder kan se på 

www.Tankefuldrideklub.dk 

 

 

 

Undervisere i rideklubben 

Nye undervisere i rideklubben er Josephine, Trine, Pia og Lorenz. 

Ugeplan over undervisere: 

Mandag, hold 1-3: Trine Mortensen 

Mandag, hold 4: Birgit Lauridsen 

Tirsdag, hold 1-3: Pia Kielstrup  

Tirsdag, hold 4: Birgit Lauridsen 

Onsdag, hold 1-3: Rebecca Hægg 

Onsdag, hold 4: Birgit Lauridsen 

Onsdag, spring: Lorenz Linnet 

Torsdag hold 1-2: Josephine Bendsen 

Torsdag hold 3-4: Pia Kielstrup 

Fredag: Allan Kirk 

Lørdag: Josephine Bendsen 

Se alle holdene på vores hjemmeside under tilmelding og ugeplan. Vi har 

bla oprettet nye hold om lørdagen – minidressur og begynder. 

teen/voksne. Her kunne vi godt bruge nogle flere elever – så spred gerne 

nyheden.  

http://www.tankefuldrideklub.dk/


 

Desuden har Birgit plads til nogle friske mænd, som kunne tænke sig at gå 

til ridning, både øvede og nybegyndere. Det er om onsdagen fra 19.00 til 

20.00 – Man Power for Men Only. 

Send meget gerne afbud til din ridelærer, hvis du ikke kan komme. Afbud 

sendes pr. sms til din ridelærer – I kan finde deres telefonnummer på 

vores hjemmeside eller send besked via app’en ”Klubmodul” 

 

___________________________________________________________ 

Præsentation af Josephine  

 

 

 

 

Hej elever og forældre! 

Mit navn er Josephine, jeg er den nye rideunderviser om torsdagen fra 

16-18, samt lørdag fra 11-13. Jeg har en sød fjordhest, som jeg rider lidt 

stævner med. Jeg har redet i 10 år, og min interesse har altid været hos 

hestene. Derfor glæder jeg mig meget til at lære fra mig, så I kan blive 

super dygtige og trygge ved vores søde elevheste- og ponyer.  

Jeg glæder mig meget til at undervise jer! : 

___________________________________________________________ 

 

Præsentation af Pia 

 



 

Mit navn er Pia Kielstrup Hansen.  

Jeg er 29 år og har redet de sidste 23 år. Jeg underviser tirsdag fra 16-19 

og torsdag fra 18-20.  

Glæder mig til at hilse på jer og lære jer at kende. ️ 

 

 

Tøj fra Shoppen 

Som I nok har lagt mærke til er der en del som går rundt i hoodies med 

Tankefuld Rideklubs logo på ryggen. De kan bestilles i et hav af farver på 

www.tankefuldrideklub.dk under menu ”Shop” 

 

Ridelejr 2019 

Vi har afholdt ridelejr i uge 28 og 31. Ridelejren i uge 28 var for øvede, ½ 

parter og privatryttere. Ridelejren i uge 31 var 2 x 3 dage for øvede og 

begyndere. Vi havde nogle rigtig gode dage og vi håber at se jer igen til 

næste år        

 

____________________________________________________________ 

Åbent hus og loppemarked 

Vi har afholdt Åbent hus d. 24.08.2019 

Der var mulighed for at få en trække tur på en af klubbens ponyer.  

Ligeledes var der et lille loppemarked i rytterstuen.  

http://www.tankefuldrideklub.dk/


Arbejdsdag 

Lørdag d. 28.09.2019 afholdt vi en produktiv arbejdsdag, hvor vi bla. fik 

ryddet op, pudset vinduer og spejle og ikke mindst shinet sadelrummet 

op. Tak til alle for den store arbejdsindsats og de hyggelige timer.  
 

Kommende aktiviteter 

Halloween hyggeaften  4/10 kl.17-21 

Fredag d.04.10 har vi arrangeret en Halloween-hyggeaften for børn og 
unge i ride klubben, så vi kan få pyntet rideskolen op til vores stævne. Der 
vil være aftensmad, lav dit eget græskarhoved og evt. filmhygge. 
Arrangementet begynder kl. 17.00 til kl. 21.00 Husk at medbringe 
redskaber til at lave græskarhoved, avis og papirsaks. Vi har købt græskar. 
 
Halloween Stævne  5/10 kl.10  
Lørdag d. 05.10 afholder vi ridestævne for rideklubben. Stævnet begynder 
kl. 10, og der vil være klargøring af heste fra kl. 9. 
Klasserne er: mini-dressur, elevhold uden galop, individuel dressur (fx 
LD1, LD2 og LC1), spring for halvparter.  
Hver elev må stille op i max 2 klasser.  
Prisen er Dkk 50 pr klasse.  
Efterfølgende er der Spring og Dressur (fx LC1,2,3, LB1, 2, 3, LA1,2, 3, 4)  
Privatrytterne med extern dommer.Pris 75 kr. klasse. 
 

Hygge og film aften d. 11.10.2019. 
Hygge- og film aften for alle. Vi skal spise pizza, se film og hygge.  
Pris 50kr 
 

Miniridelejr i efterårsferien 
  
Vi inviterer hermed til miniridelejr i efterårsferien. Der vil være masser af 
aktiviteter, rideundervisning af vores dygtige instruktører, ponygames, 
teoretisk undervisning og sjove aktiviteter.  
Fra d. 12.10 til d. 13.10 er for alle og er uden overnatning på rideskolen, 
fra 6 år.  
 
d. 12.10.2019 fra 09.00 til 21.00 
d. 13.10.2019 fra 10.00 til 15.00  



 
• 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 aftensmad, frokost og drikkevarer til børnene.  
Mødested: Skovsbovej 262, 5700 Svendborg  
Alder: fra 6 år, max 12 deltagere. 
Påklædning: Praktisk tøj, der passer til vejret, evt. et sæt skiftetøj. 
Ridehjelm/cykelhjelm 
Pris 500 kr 
 
 
 

Efterårsferie el. Juleferie-part 

Ekstra ridning i Efterårsferien 2019 el. Juleferien 2019.  

Udvid din 1/2 partsaftale med mulighed for at ride 3 el. 5 dage mere fra 

mandag til fredag. Hvis der er 2 parter om 1 pony, aftales tidspunkt for 

ridning med den anden part. Ridning foregår fra 16.00 til 19.00 i den lille 

ridehal på samme vilkår som din 1/2 partsaftale.  

  

Der vil også blive afholdt et arrangement for ½ parterne i November 
måned – mere info senere.  
 
 

 
I skal være opmærksomme på, at når I filmer/tager billeder af jeres barn 
eller hinanden og bruger dem på de sociale medier, må der ikke komme  
andre vokse/børn med på filmen/billedet medmindre, at I har deres 
samtykke. 
Ligeledes vil der ikke blive taget billeder fra stævner og lign. og lagt på 
hjemmesiden. Så l skal selv tage billeder af jeres barn.  
Dette tiltag er for at sikre alles rettigheder ifm med den nye 
persondatalov.  
 


