
Timeglasset er vendt, og nu står der 2018 

på det. Vintermånederne er traditionelt lidt 

stille i klubben; når det er mørkt og koldt 

er det bare ikke helt så sjovt. Vi ser heldig-

vis, at vores ryttere er godt og varmt klædt 

på til undervisningen—og det er bestemt 

en nødvendighed.  

Vores aktivitetsniveau hvad angår arrange-

menter er lavt lige nu, men tro endelig 

ikke, at vi tager en slapper. Vi har masser 

af gode ting på aktivitetsplanen for 2018 

allerede. Hold jer altid opdateret på hjem-

mesiden og facebook, og check altid tavler-

ne i både stald og hal, når I færdes i klub-

ben. Lige p.t. står vores infotavle i cafeteri-

et, da den sidste finish på den nye brand-

mur stadig mangler. 

I perioden efter juleferien og frem til nu har 

vi fortsat vores sædvanlige undervisnings-

hold. Vi kan dog allerede nu afsløre, at der 

pr. medio marts også vil starte et islænder-

hold op igen. Det glæder os, at der er inte-

resse for at åbne flere hold.  

På undervisningssiden har vi med udgan-

gen af januar desværre sagt farvel (eller 

hvem ved; måske blot på gensyn) til Ida, 

der ikke længere kunne finde tiden til at 

undervise i Hals Rideklub. Hendes onsdags-

hold er overtaget af Anne H. Larsen, som 

også har hold om mandagen. Alle har taget 

godt imod Anne, som også er en dygtig 

underviser. Læs mere om Anne på hjemme-

siden. 

I begyndelsen af februar var vi inviteret til 

et arrangement afholdt af Sifa, da klubben 

har været så heldig at modtage et sponso-

rat på hele 10.000 dejlige kroner fra Lind 

Puljen under Sifa. Pengene er øremærket til 

en ny elevhest. Det rækker nok ikke helt, 

men det er et skønt tilskud, og vi er allere-

de godt i gang med at lede efter den rigti-

ge hest. Skulle nogen have info om en eg-

net hest, så tøv ikke med at give besked til 

Konny, Toni eller Helene. I øvrigt stopper 

festen ikke der, for vi har også fået bevil-

get penge til indkøb af en hestetrailer. 

Her er det Fonden ved Sparekassen Vend-

syssel, der har tilgodeset os. 

Tirsdag d. 6. februar afholdt klubben den 

årlige generalforsamling. 3 fra den 

”gamle” bestyrelse stillede op til genvalg 

og blev alle valgt. Som noget nyt består 

bestyrelsen nu af 7 personer, idet Mette 

Munk Nielsen og Toni Selvli-Buch også er 

trådt ind i bestyrelsen. Det er super-

dejligt at være en lidt større gruppe; der 

er jo stadig mange opgaver, der skal lø-

ses. Den endelige konstituering i forhold 

til poster i bestyrelsen og udvalgssam-

mensætning er også på plads. Kan natur-

ligvis ses på hjemmesiden. Vi opfordrer 

stadig til, at man melder sig til forskellige 

udvalg, men ikke mindst, at man bidrager 

positivt med assistance, når vi afvikler de 

lidt større arrangementer. 

Vores regnskab for 2017 blev også god-

kendt på generalforsamlingen tillige med 

budgettet for 2018. Sagt med god, jysk 

beskedenhed; vi er ikke utilfredse med 

regnskabet for 2017. Om vi kan gøre det 

ligeså godt i 2018 afhænger af utroligt 

mange ting, men én ting er sikker; vi er 

dybt afhængige af de indtægter vi får ved 

vores arrangementer, samt de sponsor-

penge vi tidligere har været heldige (og 

dygtige) at få i kassen.  

Søndag d. 4. marts har vi arbejdsdag i 

klubben. Her er det vigtigt, at vores med-

lemmer møder op og giver en hånd med 

de mange praktisk ting, der skal ordnes. 

Frokost på klubbens regning; det mangle-

de da bare :-) 

I håbet om en god og positiv start på 

2018 samt at det der forår snart kommer. 

Bestyrelsen 

Nye billeder fra klubben 

Galopekspressen 

KALENDEREN 

Marts 

4. marts: Arbejdsdag i 

klubben. Se opslag på klubbens 

facebookside og på tavlerne i klub-

ben. Vi gi’r den en skalle og får løst 

nogle praktiske opgaver. 

 

18. marts: Åbent Hus 

Vi skal vise ALLE besøgende, hvor 

gode vi er. Vigtigt med kryds i kalen-

deren denne dag, så vi har ryttere 

nok. 

 

Op mod påske: Salg af 

påskeskrabere. Det kommer 

mere info senere. 

 

 

April 

22. april: Løvspringstur 

Mere info kommer. 

 

 

 

 

Anne—ny underviser 

Husk vores  

Støtteforening 

Læs mere om støtteforeningen på 

hjemmesiden og hold øje med opslag i 

klubben.  

Penge fra Lind Puljen 

Hjemmeside: www.halsrideklub.dk 

Facebook: Hals Rideklub. Husk at like os. 

Så tog vi hul på et nyt år 

 


