
 

Nyhedsbrev nr. 3 2018 

Tankefuld rideklub vil være repræsenteret ved skoleidrættens 

forårsfestival torsdag d: 7/6 ved SG huset. Hvor der mulighed for 6. 

klasserne på kommunens skoler at prøve forskellige idrætter. Vi tager 

nogle ponyer med og giver eleverne mulighed for at strigle dem og blive 

trukket en tur rundt på pladsen. 

 

Åbent hus ifm. Svendborg Sportsfestival 

Der vil være åbent hus med ponyridning, lørdag d:9/6 fra 10.00 til 14.00 i 

forbindelse med Svendborg Sportsfestival.  

 

Arbejdsdag d. 02.06.2018. 

Tak for indsatsen til vores arbejdsdag. Der blev malet hegn, ryddet op og 

gjort rent i sadelrum, striglekasser samt udstyret fik et tjek og pudsning.  

 

 

 

 

 



Informationsmøde d. 14.04.2018 

Vi afholdt informationsmøde sammen med vores ridelærere d. 14.04 for 

vores elever – hvor vi bla. fik talt om sikkerhedsregler, klargøring af pony, 

hentning af pony i løsdrift, trækning af pony fra stald til ridehal. Alle lærte 

noget nyt – også de mere erfarne 😊 Næste møde er d. 25.08 ifm med 

åbent hus, sæt det allerede nu i kalenderen, det er superhyggeligt og 

lærerigt 😊  

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

Glemte sager 

Vi har en del glemte sager liggende i sadelrummet. Se billederne på vores 

facebookgruppe. Tingene ligger i sadelrummet indtil sommerferien.  

 

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

Overnatning i forbindelse med stævnet. 

Der vil være hyggeaften med overnatning fredag d:22/6. Vi hygger om 

aftenen og næste morgen gør vi klar til stævnet. Tilmelding på klubmodul. 

 

Sommerstævne. 

Vi afholder sommerstævne for klubbens medlemmer lørdag d:23/6 fra kl. 

10. Hvis man ikke har overnattet i rytterstuen kan man komme kl:9 og 

hjælpe med at gøre hestene klar. Der vil være de sædvanlige klasser. 

Elevhold med og uden galop. Programridning for elever og for private. 

Derudover vil der være spring. Tilmelding på klubmodul. 

Køkkenet har som vanligt åbent. 

 



Sommerfest. 

Vi slutter dagen af med at afholde vores sommerfest og sender heksen til 

Bloksbjerg. Vi laver det lidt anderledes i år. Man skal have sin egen mad 

med.  Der vil være en grill, hvor man kan grille sit medbragte kød. Alle 

drikkevarer skal købes i vores bar, så ingenr drikkevare med hjemmefra. 

Priserne vil være meget overkommelige. Der vil være både vin, øl og 

vand.  

Tilmelding på klubmodul. 

Ridelejr 

3 dages hygge og ridning 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)  



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. Der er få ledige pladser på begge hold. 

Åbent Hus 

Vi afholder Åbent hus for alle d:25/8. Der vil være mulighed for at få en trække tur 

på en af klubbens ponyer.  

Ligeledes vil der være et lille loppemarked i rytterstuen. Så har du noget 

hesterelateret, du er vokset fra eller bare ikke bruger mere så kom forbi og lav en 

lille bod. Man skal ikke tilmeldes til loppemarked, men møder bare op med sine ting. 

Desuden vil der være informationsmøde, hvor vi kommer omkring emner som 

klargøring af pony, strigling etc.  

 

Farvel til Birte. 

Birte som underviser om mandagen har grundet graviditet valgt at stoppe 

som underviser. Vi ønsker Stort tillykke. 

For øjeblikket har Allan overtaget Birtes undervisning, men når Mathilde 

er klar efter eksamener, overtager hun de hold Birte havde om 

mandagen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Af Johnny Due Pedersen 

På prærievognsferie. 

Jeg vil lige fortælle om en anden slags god oplevelse med hest vi har haft. I 

kristihimmelfartsferien drog jeg med mine de to yngste, Freja på 12 og Karoline, som 



i nok kender fra rideskolen, på 11 afsted mod Ejsing ved Skive. Den ældste på 17 

synes ikke det var noget for hende så hun blev hjemme. Med os havde vi min niece, 

hendes mand og deres søn, Sebastian på 10. Vi skulle på fire dages 

prærievognsferie. Vi ankom torsdag hos Lars som ejede gården hvor turen udsprang 

fra. Vi blev straks indlogeret i prærievognen. Den var indrettet med to lange bænke, 

som også fungerede som senge. I midten var der et bord, som kunne slås ned så 

man lavede en stor seng, hvor man kunne ligge fire personer. Ovenover var der to 

køjer, som kunne slås ned. Dem brugte vi dog ikke, da Sebastian sov med sin far, 

Torsten, i telt udenfor. Der var to små gasblus, et køleskab, også til gas. En håndvask. 

Og i hjørnet var der et kemisk toilet med et badeværelsforhæng for. Det fik vi 

heldigvis ikke brug for da der var toiletter flere steder på turen.  

Lars fik hentet hesten. En jysk hest på hele 700 kg. Som kan trække sin egen vægt ca. 

7 gange. Den hed i øvrigt Victoria. Vi lærte hvordan man spænder hest for vogn, som 

i øvrigt var meget nemt. Derefter kørte vi en lidt længere tur hvor Lars var med så vi 

lærte hvordan vi styrede og kørte i sving. Det var rimelig simpelt. Selv børnene 

kunne finde ud af det. 

Efter vi havde overnattet den første nat ved gården, blev vi sat fri til at klare os selv 

de næste tre dage.  Planen var vi skulle køre hen til en plads som lå ned til 

Limfjorden, som heldigvis også lå ved siden af en campingplads med bad, toilet og 

restaurant. Derfra skulle vi så køre ud og runde en gammel slotsruin og tilbage til 

samme plads. Og på sidste dagen returnerer til gården. Vi var rigtig heldige med 

vejret så vi kunne sidde ude foran hele tiden medens vi kørte, hvilket var 

superhyggeligt. Jeg vil ikke fortælle så meget om vores oplevelser på turen, men kan 

fortælle at det er den mest afslappede ferie jeg har været på. Selv børnene kom i et 

helt andet gear, hvor der var fokus på at opleve nuet, og ikke koncentrerer sig så 

meget om hvad vi skal om lidt eller hvad sker der når vi kommer derhen. Vi var også 

sammen som familie på en helt anden måde end vi har været vant til, hvor jeg for 

mit vedkomne nok må indrømme at ferier tidligere har gået lidt for meget ud på at 

børnene skulle have oplevelser. Her skulle vi ingenting andet end være sammen. Vi 

var alle enige at vi helt sikker skal afsted på en tur igen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der leges hest. Karoline boede nærmest i sit nattøj på hele turen. 

 

 



Sådan ser vognen ud indeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selv jeg kunne finde ud af at styre hesten 

 

 


