
 

Nyhedsbrev nr.5 2018 

Halloweenaften 

Aftenen før vores halloweenstævne have vi en hyggelig aften med vores 

elever, hvor der blev produceret pynt, spist mad, hygge og lavet 20 

græskarhoveder, som vi kunne pynte op med til vores stævne.  

Halloweenstævne 

Lørdag d.3/11 afholdte vi halloweenstævne for klubbens medlemmer. 

Der var 45 starter tilmeldt.  

Der blev som sædvanlig nusset, striglet og pyntet inden selve stævnet, så 

ponyer og heste var rigtig fine inden stævnet. Vi fik set nogle superflotte 

opvisninger og spring.  Og der var godt 

gang i kiosken, hvor specielt det nye 

tiltag med pølser og brød gik godt.  

En særlig tak til vores sponsorer, Thurø 

bageri og  

Sydfyns specialfoder.  



      

 

 

 

Eleverne som red programridning 

 

Flere billeder kan ses på www.tankefuldrideklub.dk  

under ”om os” og galleri 

 

http://www.tankefuldrideklub.dk/


 

Julestævne. 

Lørdag d. 15/12 afholder vi julestævne i ride klubben.  

Som noget nyt har vi valgt at sløjfe hold med galop. Det giver for mange 

udfordrende situationer. I stedet kan man melde sig til programridning 

hvor man får læst programmet op, medens man rider. Det er fx LD1 og 

LC1. Programmer kan ses på 

https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Dressur/Dressurprogr

ammer.aspx 

 

Vi fortsætter selvfølgelig med hold uden galop og derudover er der de 

sædvanlige muligheder. Tilmelding på hjemmesiden. 

Priser er 50kr pr start for elever og 75kr for private  
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Julefrokost 

Vi runder dagen d. 15.12 af med en hyggelig julefrokost for alle. Menuen 

står på julefrokost med lækkerier for store og små. Alle er selvfølgelig 

velkomne - også selvom I ikke har været til ride stævne. 

Der kan købes vand/øl og vin til fornuftige priser.  

Pris for mad, Dkk 100 for voksne og Dkk 50 for børn.  

Vi ser frem til en hyggelig aften. Tilmelding på hjemmesiden. 

 

Sweatshirts og hoodies 
Som et nyt tilbud på webshoppen på klubbens hjemmeside er der nu 

mulighed for at købe sweatshirts og hoodies med klubbens logo. De fås i 

et hav af farver Der er en hoodie i rytterstuen, så man kan se hvordan de 

ser ud.  

Ridelærere 

Der har været lidt omrokering af ridelærerne i november. Rikke er nu 

ridelærer på springholdet om onsdagen og fortsætter om torsdagen. 

Allan har ønsket at stoppe som underviser på fredagsholdene, hvor Freya 

Frank har taget over. Kathrin Nørby underviser om mandagen. I næste 

nyhedsbrev vil vi præsentere de nye undervisere.  

Velkommen til Kathrin og Freya 

Generalforsamling 

Da vi snart skal have generalforsamling, skal vi bede alle som har 

indkommende forslag at afleverer dem inden d.31/12. De skal sendes til 

tankefuldrideklub@hotmail.com 

Dato for generalforsamlingen kommer i det nye år. 

mailto:tankefuldrideklub@hotmail.com


 


