
Året går på hæld, bladene blæser rundt i 

luften og mørket sniger sig ind på os. Jo, vi 

kan også i rideklubben mærke, at vi nær-

mer os den tid, hvor hestene skal ind. Præ-

cist hvornår det bliver skal I nok blive ori-

enteret om. 

Siden sidst har vi afviklet en masse sjove 

og skønne arrangementer. I starten af au-

gust var en ordentlig flok børn samlet til 

ridelejr i klubben til nogle dejlige dage 

med masser af aktiviteter med og på heste. 

Tur i hestevogn, undervisning, hygge…ja, 

det var en vellykket ridelejr, som blev slut-

tet af på fornemste vis med sponsorspring 

i hallen. Her var der vist flere, der over-

vandt frygten for at forcere springene på 

hesteryg.  

Senere i august løb vores Ringridningsar-

rangement i Hals af stablen. Desværre var 

vejrguderne ikke med os denne dag, men 

alle deltagere tilkendegav, at det var en 

god og hyggelig dag – og at de er klar igen 

til næste år. 

September blev travl, da vi her afholdt både 

Jagtridning og Åbent Hus. Jagten foregik 

som også tidligere i området mellem ride-

skolen og Hals med indlagte spring, opløb 

og rævehalejagt. Tak til alle, der hjalp med 

planlægningen og afviklingen, samt til Hals 

Avis, der utrætteligt møder op og giver os 

omtale.  

Åbent Hus var denne gang noget af et til-

løbsstykke, og cafeteriet måtte for første 

gang melde udsolgt på flere fronter. Bl.a. 

var der rift om lodderne i det amerikanske 

lotteri, men der var også nogle ret flotte 

gaver på spil. Tak til alle de sponsorer, som 

gang på gang betænker os med flotte ge-

vinster. Vi fik nogle flere ryttere på holdene 

og det ER altså bare sjovere at ride sam-

men med andre. En stor tak til vores under-

visere og ryttere, der præsenterede under-

visningen på flotteste vis. 

Weekenden efter afholdtes arbejdsdag i 

klubben og med det flotte fremmøde fik 

vi igen løst en masse opgaver. Bl.a. blev 

de levende hegn langs den udendørs 

dressurbane kraftigt beskåret, så nu selv 

en meget høj hest inkl. rytter kan passere 

langs hegnet uden at skulle skubbe grene 

væk. Derudover blev der klippet langs 

runden, lavet el-arbejde, sat spring ind, 

malet i stalden m.m. Tak til alle, der gav 

nogle timer til klubben denne lørdag. 

I oktober fejrer vi som vanligt Halloween 

med en uhyggelig fest i rytterstuen. Invi-

tationer er delt ud og tilmelding sker via 

NemTilmeld. 

D. 10. november vil der være mulighed 

for at deltage i en rundvisning hos Helg-

strand Dressage i Uggerhalne. Der kom-

mer mere info herom 

I vores lille klub arbejder vi alle på 100% 

frivillig basis. Der er altid mange, der gør 

en ekstra indsats og det er vi meget tak-

nemmelige for. Nogle løser store opgaver 

som f.eks. at planlægge og gennemføre 

en Jagtridning eller et andet arrangement. 

Andre snupper lige kosten og fejer når de 

synes, at der trænger et sted. Og andre 

igen stiller op, når vi påtager os en opga-

ve med at dele brochurer ud i Hals By eller 

deltager i Fjordfesten og skal bruge hjælp 

dertil. I skal vide, at der sættes STOR pris 

på al den hjælp vi får – uanset om det er 

små eller store opgaver der løses. Dette 

gælder også vores forskellige udvalg, som 

alle yder en stor indsats. Vi håber, at vi i 

forbindelse med den kommende general-

forsamling i starten af 2019 kan få endnu 

flere til at engagere sig i f.eks. Bredde– 

og/eller Materieludvalget. Når der er flere 

om at bære opgaverne igennem, så går 

det hele meget nemmere.                                 

Med ønsket om et smukt efterår. 

Bestyrelsen 

Nye billeder fra klubben 

Galopekspressen 

KALENDEREN 

Oktober 

27. oktober: Halloween 

Tilmelding via NemTilmeld (link fin-

des på klubbens hjemmeside)  

senest d. 22. oktober. 

 

 

November 

10. november: Tur til 

Helgstrand Dressage 

Tilmelding via NemTilmeld. 

 

24. november: Stævne og 

julefest  

Mere info kommer, men tilmelding vil 

også her blive via NemTilmeld. 

 

 

December/Januar 

Juleferie uge 52 og 1.  

 

Den aktuelle årsplan kan altid ses på 

hjemmesiden. 

 

 

Åbent Hus 

NemTilmeld 

Vi anvender fremadrettet NemTil-

meld til vores arrangementer. Link til 

NemTilmeld findes på hjemmesiden, 

men info vil også altid fremgå af 

invitationen. Husk at være opmærk-

som på tilmeldingsfrister. 

 

 

Husk vores  

Støtteforening 

Læs mere om støtteforeningen på 

hjemmesiden og hold øje med opslag 

i klubben.  

Jagten 2018 

Hjemmeside: www.halsrideklub.dk 

Facebook: Hals Rideklub. Husk at 

like os. 

Efterår 2018 


