
 

Nyhedsbrev nr. 8  2017 

UHHHyggeaften/Overnatning 

Pigerne have en super aften med at lave græskarhoveder, lege og snakke - og med 

25 piger og drenge var der godt gang i den, og det var superhyggeligt 😊  

Klubstævnet d. 14/10 

Dagen efter var der klubstævne med 37 tilmeldte og 56 starter. Godt at flere af 

elevrytterne får mod på at prøve at ride programridning. Et par af de private heste 

blev også prøvet af til stævne for første gang. Derudover var der debut til vores 

miniryttere. De var mægtig seje. Det var igen en super god dag med god 

bedste/forældre opbakning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tusind tak til vores Sponsorer 

Thurø Bageri 

Sydfyns specialfoder 

Ryttershoppen 

 

 

 

Nyt Voksen Hold 

Vi har startet nyt voksenhold, med Birgit som underviser, om mandagen fra kl. 19-

20. Kom frisk 😊  

Farvel til Nina. 

Desværre har vi måtte sige farvel til Nina som underviser. Men det kunne ikke 

forenes med et studie. Fra rideklubben skal der lyde et kæmpe tak for alt, hvad du 

har været for vores unger. Du vil blive savnet. 

Nye Undervisere 

Hej alle sammen. Jeg hedder Birte Børny Nielsen og jeg er den nye mandagstræner. 

Jeg har selv redet hele livet, men har holdt en pause på ni år. Så har været i gang i 

godt et år nu igen. 

Det jeg før har redet har været jagt, spring og ringridning. Jeg er selv opstalder på 

Tankefuld, så glæder mig til at møde jer alle om mandagen og resten af ugens dage. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Birgit Lauridsen er underviser på det nye voksenhold om mandagen. 

Birgit præsenterer sig således.  

Jeg er 45 år, mor til Sandra og vi har Miss Maren. Vi bor i Rantzausminde. Jeg har redet 

sammenlagt ca. 25 år. Jeg har undervist i sammenlagt ca. 8 år. Og har det der dengang 

hed ”grundlæggende dressurundervisning” Jeg har bl.a. redet i en salgsstald og redet 

heste og ponyer for andre. 

 

 

 

 

  

Trænerpraktik  

Cirkeline Püschl og Hannah Loeb i et trænerpraktik forløb i rideklubben. 

Det er et DGI projekt, som hedder Unge i Front. Et projekt, som handler om Åben 

Skole og er i samarbejde med Ollerup Friskole og Vester Skerninge Friskole. Cirkeline 

følger Josefine om tirsdagen og Hannah følger Rebecca om onsdagen i 8 uger. 

Derudover har de teori på skolen sammen med elever i andre forløb. 

                                                                    Cirkeline & Peggy 

  

 

Hannah & Lesto 

Dyrlægeaften 

D. 22/11-17 vil Anders Rønn fra Ringe dyrehospital komme og holde et oplæg 

omkring sår, luftveje, kolik osv. Han vil fortælle hvornår man akut skal ringe til 

dyrlæge, hvornår man kan vent e og se tiden lidt an. Han vil vise hvordan man 



forbinder en hest/pony, hvordan man kan rense sår osv.  

 

Det bliver en rigtig god aften, begivenheden er gratis så vi håber på at se så mange 

som muligt. Tilmelding på hjemmeside eller via app’en Klubmodul.  

Det er fra kl. 19-21 

 

Ledige Pladser. 

Der er ledige pladser på trækkerholdet om tirsdagen kl. 16-17 og på voksenholdet 

mandag kl. 19-20 – kom frisk 😊  

 

 

Lys på. 

Nu vi går ind i den mørke periode, skal vi huske ikke bare at have lys på cyklen, men 

også på hesten, når vi færdes på veje og stier.  

Julehygge for eleverne  

Så skal vi julehygge på TFR. Fredag d. 15/12. Vi 

mødes kl. 17.30 i rytterstuen. 

Der vil blive serveret aftensmad og derefter klipper 

vi julepynt, pynter op til stævnet og hygger.  

Kl. 20.30 afhentes børn, hvor vi serverer gløgg, 

varm kakao og æbleskiver. Tilmelding på 

hjemmeside senest d. 12/12.  

Pris: 40 kr. pr. barn. 

 

Jule Stævne. 

Lørdag d. 16/12 afholder vi julestævne, Hvor der vil være mulighed for at tilmelde 

sig de sædvanlige holdridninger eller programridninger. Ligeledes vil der være spring 

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

 

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 eller i din app.  

http://www.tankefuldrideklub.dk/


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

aktiviteter mm.  

  

 at tilmelde og betale for kontingent til klubben på hjemmesiden under 

tilmelding udover betaling for rideundervisning. Det er Dkk 50,00 for enkeltperson 

el. Dkk 100 for familie pr. ½ år. Meget gerne familiekontingent 😊  

Rideskolen holder lukket i skolernes ferier, dog må ½-parterne ride i deres 

sædvanlige undervisningstime samt søndag.  

 

Planer for 2018  

 

Førstehjælpskursus Hest og rytter 

Vi afholder førstehjælpskursus til januar, dato følger. 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. 

Desuden arbejdes der med en tur til Stutteri Ask i Martofte og en tur til Det 

nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg i Mårslet.  
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