
 

Nyhedsbrev nr. 6 2017 

 

Der er gået lidt tid siden sidste nyhedsbrev, og der er sket mange ting siden sidst. Elev ponyerne 

har været på sommergræs og jeg kan fra egen datter melde at lige på ride fronten har hun glædet 

sig til ferien var slut. 

Arbejdsdag  i Maj- Vi har holdt arbejdsdag, tak for det store fremmøde. Der blev lavet en masse. 

Samlet sten, sat pæle til skridtmaskinen, pudset vinduer og lavet nye folde bag ved ridehusene. En 

stor tak til Thurø bageren for sponsorering af morgenbrød. 

 

Sommerstævne 2017  

Der blev holdt overnatning for de yngste medlemmer, hvor juniorreps var værter, hvilket de gjorde 

rigtig godt. Godt at se de var gode til at tage sig af alle som var med. Der blev leget i rytterstuen, 

spillet rundbold og høvdinge bold i det store ridehus. Efter aftensmad blev der hygget med slik 

kage og chips inden alle faldt i søvn.                                                                                                                                                                                     

Endnu engang tak til Thurø Bageri for sponsorering af kage. 



 

Dagen efter afholdte vi sommer ridestævne, hvor der var 35 starter. Tak til alle som deltog eller 

var frivillige på anden vis. Der var både elevhold, elever med dressurprogram, privatryttere med 

program, som alle red i den store ridehal. Derefter var der spring på udendørsbanen. Der var også 

opvisning med Lorens, hvor Allan forklarede om de forskellige elementer i dressur, såsom travers, 

piaff mm. 

Endnu engang tak til Thurø Bageri for sponsorering af kage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var som der plejer rosetter til alle deltagere. Nogle stillede op for 1. gang 

 

 

Om aftenen blev der så afholdt sommerfest, hvor 65 var med til at indtage den hele gris som 

havde været på grillen hele dagen. Der var bl.a. rigtig mange børn og voksne som benyttede 

lejligheden til at spille rundbold i det store ridehus. Tak for en hyggelig aften. 

Tur til Fyns Væddeløbsbane 

Vi havde den 20/5 en rigtig hyggelig dag på Fyns væddeløbsbane, hvor Anne havde skaffet os 

adgang til en af staldene hvor en af jockeyerne fortalte lidt om travsporten, og vi så det udstyr de 

bruger. Bagefter så vi løb på banen. Der var både ponyløb, trav løb og galopløb. Der var mange 

som prøvede at spille. De fleste gik hjem et par kroner fattigere, men enkelte kom hjem med lidt 

penge på lommen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Der var fart på galophestene 

 

Børneattester 

Der er, som loven kræver det, blevet indhentet børneattester på de voksne, som har tillidserhverv i 

rideklubben.  

Ridelejr i August 2017 - Der er afholdt 2 ridelejre fra 7-12/8 og de var begge udsolgt.  En stor tak til 

vores trænere Amanda Nielsen og Nina Jensen og vores hjælpere Gustav Hynkemejer, Alberte 

Staldgaard, Mia Skov, Sandra Petersen, Dagmar Olsen West, Rebecca Hægg, Ruby Marion, som 

gjorde et fantastisk stykke arbejde. Tak for lån af jeres søde og dygtige børn. // Birgit, Johnny og Vivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Åbent Hus d. 26.08.2017 fra 10.00 til 16.00 

Den 26/8 afholder vi åbent hus fra 10-16 hvor alle er inviterede til at komme og se rideskolen og få 

en træktur. Desuden er der loppemarked og der er kaffe/kage i rytterstuen. Hvis du har noget 

ridetøj/udstyr du vil sælge eller mangler så kom forbi og gør en god handel. Medbring selv bord til 

dine vare. 

I forbindelse med det åbne hus fra 10-11 inviteres alle elevryttere og deres forældre til informations- 

og introduktionsmøde. Her vil vi informere om vores klub, aktiviteter, sikkerhedsregler, håndtering 

af ponyerne og sadeltøj, strigling mm.  

Førstehjælpskursus - Vi har fået 8000kr i tilskud fra TrygFonden til Falcks Hest og Rytters 

1.hjælpskursus. Der er 16 pladser på kurset. Allan og vores trænere får kurset betalt. De resterende 

pladser bliver sat til salg til klubbens medlemmer. Dag og pris bliver meldt ud senere. 

 

Trænerkursus 

Det er planen vi skal have vores trænere afsted på træner kursus. To til efteråret og to foråret 2018. 

Men da det drejer sig om tre weekender skal det også passe ind i de unge kvinders kalender. 

 

Efterårsstævne 2017 

Vi synes overnatningen inden ride stævnet var så stor en succes at vi gentager den til 

efterårsstævnet. Dato følger, men bliver formodentlig i September.  

 

Hvis der er nogle som har nogle idéer til foredrag eller lign, det kunne eksempel være en dyrlæge, 

vil vi meget gerne høre derom. Så ser vi på om det kan arrangeres 

 

Vi har desværre oplevet to episoder det sidste halve års tid med pigefnidder og rygtedannelse. Det 

vil vi som klub og bestyrelse ikke have foregår. Det kan i yderste konsekvens betyde, at man ikke 

kan være her i klubben. Vi vil lige sige, at det heldigvis ikke er noget vi ser i det daglige, men i de to 

tilfælde har det været ubehageligt for dem, som det er gået ud over. Tjek vores ordensregler på 

hjemmesiden, og hvis man skulle opleve det, henvender man sig til sin træner eller en fra 

bestyrelsen, som vil sørge for, at der bliver taget hånd om det.  

 

Kontingent - Husk at tjekke om I har fået tilmeldt betaling af kontingent på vores hjemmeside. Det 

forfalder pr. 01.01 og 01.08.  

Klubmodul - Husk at downloade den nye app til vores klubmodul til jeres mobil. Her kan I bla. se 

jeres holdtilmeldinger, nyheder, nyhedsbreve og eventtilmeldinger. App er lige lagt ud og vil blive 

udviklet hen af vejen.  

 


