
Tiden flyver og der er nu efterhånden gået 

lang tid siden sidste nyhedsbrev. Dagene 

bliver længere og det er noget vi kan lide 

når vi er på rideskolen. Og med et helt nyt 

og (næsten) ubrugt år foran os er der mas-

ser af dejlige timer på rideskolen i vente. 

 

Meget er sket siden sidste nyhedsbrev. Vi 

vil her prøve at få det hele med.  

Allerførst skal der lyde en stor tak for 2018 

generelt set. Vi synes, at vi har haft et godt 

år med udfordringer, der var til at løse. 

Økonomisk er klubben også kommet godt 

ud af 2018 med et rigtigt fornuftigt resul-

tat.  

I 2018 har klubben været så heldig (og 

dygtig) at have fået fat i rigtig mange spon-

sorpenge. Vi har tegnet mindre sponsora-

ter med lokale erhvervsdrivende, mens de 

store beløb er kommet fra bl.a. Fonden ved 

Sparekassen Vendsyssel, Lind Fonden og 

Aalborg Kommune.  

For pengene har vi blandt andet købt nye 

ridehjelme, en hestetrailer og Gary som 

kom til klubben i løbet af sommeren 2018. 

Her allerførst i 2019 har vi investeret i end-

nu en ny skolehest—Marona—som nu går 

med i undervisningen og trives fint som 

skolehest. Marona er af racen Irish Cob og 

hun er 16 år gammel. En rigtig dejlig dame, 

der allerede har fået sin første parthaver. 

Vi har også fået et rigtig pænt tilskud til 

anlæggelse af ridesti i Trekantskoven. Det-

te projekt er påbegyndt her i begyndelsen 

af 2019 og forventes ligeledes afsluttet i 

2019. 

 

Vi har gennemført en del arrangementer i 

2018 – alle med stor succes. Desværre 

måtte vi skære lidt ned på aktiviteterne og 

fik således ikke frivillige hænder nok til at 

gennemføre fastelavnsfesten. Til gengæld 

gennemførte breddeudvalget et brag af en 

ridelejr, og såvel stævner, ringridning som 

åbent hus arrangementer blev også afholdt 

med succes. I forbindelse med julestævnet 

og den efterfølgende julefest blev Josefine 

Tomra Emborg kåret til Årets Kammerat. 

Tillykke Josefine; det har du fortjent.  

 

2019 startede desværre lidt i samme stil, 

hvor kun en enkelt forælder meldte sig til 

at være med i planlægningen og afviklin-

gen af fastelavnsfesten. Vi måtte derfor se 

os nødsaget til at aflyse festen, selvom 

den tidligere har været en stor succes. 

Derfor er den næste store ting i aktivitets-

kalenderen Åbent Hus d. 24. marts, hvor 

vi håber, at alle vil sprede budskabet om 

at klubben denne dag er åben for alle, der 

vil se hvad vi laver og opleve hvordan 

undervisningen gennemføres.  

Som noget nyt vil der i forbindelse med 

Åbent Hus afvikles bagagerumssalg, hvor 

alle i klubben kan sælge, købe og/eller 

bytte brugt udstyr. 

Igen i 2019 skal der sælges skrabelodder, 

og med den succes vi havde med at sælge 

i 2018 bør det ikke blive et problem. Tu-

sind tak til alle jer – børn, forældre, bed-

steforældre – der bidrog i forhold til at 

skrabe penge i kassen ved salg af skrabe-

lodder. Det er en rigtig vigtig indtægt for 

klubben.  

 

Vi har d. 10. februar afholdt generalfor-

samling og medlemsmøde. Desværre med 

ringe tilslutning blandt forældregruppen, 

men en stor tak skal lyde til de, der mødte 

op.  

Medlemsmødet blev bl.a. krydret af et 

rigtig godt oplæg fra fritidskonsulent 

Mikkel Kidmose Risager, som gav os lidt 

input i forhold til rekruttering af frivillige i 

forbindelse med afvikling af arrangemen-

ter. Alt dette vil hele forældregruppen i 

Hals Rideklub blive yderligere informeret 

om. Vi planlægger et forældremøde for at 

styrke sammenholdet og fællesskabet i 

klubben. Mere herom når vi har en dato 

klar.  

Klubbens bestyrelse består stadig af 7 

medlemmer og den nye bestyrelse kan 

ses på hjemmesiden. Vores udvalg er ok 

besat, men der er altid plads til flere, så 

tøv ikke med at melde dig under fanerne. 

 

Med ønsket om et godt forår. 

Bestyrelsen i Hals Rideklub 

Nye billeder fra klubben 

Galopekspressen 

KALENDEREN 

Marts 

24. marts: Åbent Hus og 

Bagagerumsmarked 

Tilmelding via NemTilmeld.  

 

April 

13. april: Løvspringstur 

Tilmelding via NemTilmeld. 

 

27. april: Arbejdsdag i 

klubben.  

Hyggelig dag, hvor vi får ordnet stort 

og småt i og omkring klubben. 

 

Maj 

26. maj: Islændertur 

 

Juni 

15. juni: Elevstævne 

 

Den aktuelle årsplan kan altid ses på 

hjemmesiden. 

 

Marona—ny skolehest 

NemTilmeld 

Vi anvender NemTilmeld til langt de 

fleste af vores arrangementer. Link 

til NemTilmeld findes på hjemmesi-

den, men info vil også altid fremgå 

af invitationen. Husk at være op-

mærksom på tilmeldingsfrister. 

Ved arrangementer, hvor NemTil-

meld anvendes som tilmeldingsform, 

kan man IKKE melde til på andre 

måder. 

 

 

 

Husk vores  

Støtteforening 

Læs mere om støtteforeningen på 

hjemmesiden og hold øje med opslag i 

klubben.  

Josefine—Årets kammerat 2018 

Hjemmeside: www.halsrideklub.dk 

Facebook: Hals Rideklub. Husk at 

like os. 

Vinter/forår 2019 


