
                                                                                                                                                    

Nyhedsbrev nr. 7 

Her følger nyhedsbrev nr. 7 primært omhandlende aktivitetskalender for resten af 

året. 

Husk at melde afbud til din ridelærer på SMS, hvis du ikke kan komme til 

rideundervisning. Find nummeret på din ridelærer under Trænere på vores 

hjemmeside www.tankefuldrideklub.dk 

Husk at downloade Klubmodul appen og du kan se dine hold, se og tilmelde til 

aktiviteter mm.  

  

Arbejdsdag 

Lørdag d. 23/9 holder vi arbejdsdag fra kl. 9 til ca. kl. 15.  Så kan du afse nogle timer 

skal vi nok finde en opgave til dig. Tilmelding på hjemmesiden 

                      Hyggeaften på Asia Restaurant 

 

Efter en god og hyggelig arbejdsdag gider man vel ikke hjem og lave aftensmad og 

derfor så kunne vi allesammen tage på Asia Restaurant. 

ALLE er velkomne, også de der ikke har været med til arbejdsdagen..  

Det er for egen regning, dvs. man betaler selv!. Tilmelding på hjemmesiden. 

 



 

Hyggeaften for de unge. 

Vi gentager succesen og holder hyggeaften/overnatning for de unge i rideklubben. 

Hvis man ikke har lyst til at overnatte er man velkommen om aftenen og så tage 

hjem. Det foregår fra fredag d. 13/10 fra KL 18. lørdag morgen klargør vi hestene til 

stævnet. Tilmelding på hjemmesiden 

 

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

Efterårsstævne 2017 

Lørdag d. 14/10 fra kl. 10 afholder vi efterårsstævne for alle klubbens ryttere. Der vil 

være holdridning med og uden galop. Programridning og spring for elevryttere. Der 

vil være spring og programridning for privatryttere. Som noget nyt skal vi se vores 

miniryttere, som skal deltage for første gang. Man må tilmelde sig til to starter. 

Tilmelding og betaling på hjemmesiden. Vi vil også gerne se mange af de nye. Alle 

kan deltage. Der kæmpes ikke om 1.,2. og 3.pladser. Men om at have en hyggelig 



dag og en god oplevelse. Til programridning er der dommer på, men kritikken der 

gives er udelukkende til eget brug og fornøjelse. Der er rosetter til alle. 

 

Førstehjælpskursus Hest og rytter 

I november, på en endnu ikke fastsat dato afholder vi førstehjælpskursus. Der er 16 

pladser. Instruktørerne har første prioritet til pladserne. De pladser som er tilbage 

udbydes til klubbens medlemmer. Kurset omhandler både førstehjælp til hesten og 

rytteren. 

 

 

Julestævne  

Lørdag d. 16/12 afholder vi julestævne for klubbens ryttere. Der vil være de samme 

klasser som til efterårsstævnet. 

 

Som nogle måske har lagt mærke til er der til nogle af timerne kommet en ekstra 

hjælper på både i stald og ridehus. Vi arbejder på at få hjælpetrænere på til alle 

timerne til gavn for alle vores elever og assistance til vores trænere samt at de unge 

hjælpere får indsigt i og erfaring med, hvordan det er at være træner.  

Vi havde håbet at få to undervisere afsted på trænerkurser her i efteråret. Desværre 

har DRF for første gang måtte aflyse et kursus pga. for få tilmeldte. Så vi håber at få 

nogle afsted til foråret, når kurset bliver udbudt igen. 

Jagt på Langeland – deltagelse af Sofie, Cirkeline og Hannah  

Vi var mellem 20-30 som deltog i jagten. Det hele forgik på Hjortholm gods og 

omegn. Vi red afsted i 2 hold, det ene hold skulle springe 70 cm på turen, og det 

andet 50 cm. Cirkeline og jeg havde meldt til 50 cm, da det var vores første jagt, 

men senere på turen opklasserede vi til 70 cm fordi vi synes det blev for let for os 

men også for ponyerne. 

Vi kunne tydeligt mærke, at ponyerne nød hele turen, og det samme gjorde vi. Det 

er helt klart en af de bedste måde for mig og min part India at tage til stævne på. 

Vi red i ca 2 timer, som var 15 km, og vi sprang 33 spring. Under turen for man redet 

i en rigtig dejlig natur, og vi havde et super godt vejr med sol og skyfri himmel. Vi red 

med en masse som vi ikke kendte, men vi fik alligvel snakket med rigtig mange, og 



det var super hyggeligt. Det er en af de fede ting ved jagt. At man har tid til at nyde 

hele turen, og få mødt en masse nye mennesker. Det er noget helt andet end et 

dressur og spring stævne. Til en jagt kan man virkelig nyde turen, hvilket Cirkeline og 

jeg satte stor pris på. 

Så det var helt klart ikke sidste gang jeg deltog i en jagt, og det er helt klart noget jeg 

kan anbefale til rytter som elsker at ride i naturen, og tage nogle spring en gang i 

mellem. 

Mvh. Sofie  

 

 

 

 

 


