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Der er sket mange ting hen over sommeren i Tankefuld rideklub. Vi har
afholdt sommerstævne, sommerfest og ridelejr. Og der har lige været
fælles tur til Tika Hestival. Det der nok har fyldt mest, er vores opvisning
med garderhusarregimentet på landsstævnepladsen, hvor vi fremviste
alle grene af klubben.
Vi blev kontaktet af Svendborg Kommune i Juli måned, om vi ville lave et
arrangement sammen med Gardehusarregimentet i forbindelse med
Dronning Margrethes besøg i Danmark. Jo tak, det ville vi meget gerne –
det var jo en enestående mulighed for at vise vores klub frem og lave et
fælles arrangement for alle i klubben. Rebecca kom på den geniale ide, at
alle vores elever jo selvfølgelig skulle lave en opvisning med kæpheste. På
den måde kunne alle elever være med uanset alder og niveau. Vi lavede
smukke kæpheste og øvede 3 lørdage i August. Der var også travlhed med
at øve kvadrille for dem med egen heste og pony og voksne fra
rideskolen. August blev en meget travl måned og endelig d. 04.09 kl.
19.35 kunne vi vise alle vores anstrengelser frem til ca. 4.000 mennesker.
Først fremviste alle eleverne deres opvisning med kæpheste, derefter
kvadrillen med 8 flotte ekvipager. Derefter fremviste Olivia Kirk og Lorenz
Linnet flotte øvelser med deres dygtige pony og hest. Et godt show, som
vidste vores forskellige aktiviteter. Vi vil gerne fra rideklubben sige mange
tak for opbakningen til vores opvisning – det var en dejlig og uforglemmlig
aften, som vi vil mindes for altid. // Vivi

Vi har desværre måtte sige farvel til Josefine og Mathilde som
undervisere. Tusind tak for denne gang.
Her en præsentation af vores 2 nye ridelærere – Kira og Rikke

Jeg hedder Kira, er 19 år og underviser på tirsdagsholdene. Jeg har redet i
omtrent 12 år, på forskellige rideskoler og lidt i privaten også. Jeg rider
overvejende dressur, men har også gjort mig lidt i spring og ponygames.
Jeg har pt halvpart på Geo, og rider selv tre gange om ugen, også kun

dressur.
Derudover går jeg på Svendborg gymnasium i 3g, og bor på kollegie i
Svendborg også

Hej alle på Tankefuld Rideklub.

Mit navn er Rikke og jeg er 22 år gammel.
Jeg er pr. 1/9 begyndt som underviser i elevskolen.
Selv er jeg aktiv konkurrence rytter indenfor ridebanespring. Jeg har bl.a.
redet under Team Danmark og deltaget ved både DM for junior og
youngriders. Pt. har jeg 2 springheste, hvor den ene er nyindkøbt, som jeg
er ved at uddanne til middelsvært niveau i springning.
Min holdning til ridning er, at det er vigtigt altid at få det mest positive ud
af en undervisningstime, for både hest og for rytter – hvilket dermed også
er noget jeg vil ligge vægt på. Jeg er meget fanget af at uddanne hest og
rytter med en glad og positiv indstilling, da jeg er overbevist om, at det er
sådan man lærer bedst.
Jeg vil bruge en lidt tid på at snakke med mine nye ryttere, om hvad deres
mål er indenfor ridning, og sådan hjælpe dem fremad.
Jeg glæder mig meget til et godt samarbejde.
Mange hilsner,
Rikke Stadelhofer

Kommende arrangementer
Informationsmøde for elever d. 29.09 fra kl 15-17.
Arbejdsdag 27.10 fra kl. 10.00 til 14.00 – mere info om arbejdsopgaver
følger, men skriv datoen i kalenderen. Der vil blive serveret frokost.
Hyggeaften med mad og græskar d. 02.11 fra kl. 17.00 til 21.00
Vi har 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.
Halloweenstævne: 03.11
Julestævne: 15.12.
Tilmelding foregår på WWW.tankefuldrideklub.dk

Husk ½ parterne kan melde sig til ekstra ridning i efterårsferien, Dkk250
og juleferien Dkk 500 (2 uger)
Tilmelding foregår på hjemmesiden.

----------------------------------------------------------------------------OBS – nogle af vores t-shirts, som blev trykt ifm med vores opvisning, har
lidt fejl på trykket, som betyder, at det løsner sig. I kan få den byttet ved
at henvende jer til en fra bestyrelsen.

