
Side 18 |  Hals Avis | Tirsdag 6. oktober 2015...

SUPER FREDAG
Løse træpiller til fredagspris
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Land Fritid Vester Hassing · Aslundvej 42 · 9310 Vodskov · tlf: 3368 7535

Vi forhandler og 
rådgiver 
indenfor: 
Telefoni
Hus & Have 
Hund & Kat 
Hest & Rytter Biobrændsel
Fugl & gnaver

KimAnette
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www.sundby-hvorupboligselskab.dk

Mangler du et sted at bo? Drømmer du om at flytte 
sammen med kæresten? Er børnene flyttet hjemmefra? 

Vælg en bolig i Sundby-Hvorup Boligselskab og bliv 
en del af et stærkt fællesskab, hvor du som beboer har 
stor indflydelse på din bolig og boligområde. Vores  
boliger ligger alle nord for Limfjorden i dejlige byområ-
der. Og uanset hvad du vælger, er afstandene til  
Aalborg C ganske kort.

24 RYTTERE havde sadlet op, 
da Hals Rideklub forrige 
weekend gik efteråret i mø-
de med den traditionsrige 
jagt. En 25 kilometer lang 
rute i det naturskønne områ-
de omkring Hals udgjorde 
ridtet. Både skove og moser, 
marker og strande samt i alt 
35 spring skulle forceres. 
Halvvejs blev der gjort holdt 
ved Bisnapgaard efterskole. 
Her blev der serveret frugt 
og saft til rytterne samt na-
turligvis vand til de firbene-
de.

Afslutningen var tilrette-
lagt med et opløb for hen-
holdsvis heste og ponyekvi-
pager. Karina Stougård på 
”Best Kapex” fra Rideklub-
ben St. Restrup vandt oplø-
bet for heste. I ponyklassen 
var Stine Rævdal på ”Jooms” 
fra Hals Rideklub hurtigst.

Enkelte ryttere tog ikke del 
i opløbet. Disse deltog i ste-
det i jagten på en rævehale. 
Nanna Christensen på ”Tea” 
fra Ulsted Rideklub vandt 
denne konkurrence.

Kinnerup Heste-Artikler 
bidrog til arrangementet 
som præmiesponsor.

Vellykket 
jagtridning

24 ekvipager tog del i jagtridningen. Foto: Allan Mortensen

REGION NORDJYLLAND og Re-
gion Midtjylland inviterer 7. 
oktober til konference på 
Comwell Rebild Bakker med 
fokus på lægemiddeløkono-
mi og prioritering.

- Ny og dyr sygehusmedi-
cin stiller os over for en stor 
udfordring. Vi må tage hånd 
om det på flere fronter. År-
ligt bruger vi på nationalt 
plan omkring 17 milliarder 
på medicin. 

- Hvis vi hele tiden vil have 
flere penge til medicin, må 
vi være sikre på, at vi udnyt-
ter pengene så godt som mu-
ligt, siger Birgitte Klindt 
Poulsen, der er en af arran-
gørerne bag konferencen. 

Til daglig er hun overlæge 
på de kliniske farmakologi-
ske afdelinger på Aalborg 
Universitetshospital og Aar-
hus Universitetshospital.

Det er 5. gang, at de klinisk 

farmakologiske afdelinger 
på Aalborg Universitetsho-
spital og Aarhus Universi-
tetshospital holder en konfe-
rence om lægemiddeløko-
nomi. 

Dyr medicin en udfordring

Jagten løb af stablen i det naturskønne område omkring Hals. Foto: Allan Mortensen


