
Så er der taget hul på et nyt år. Nye udfor-

dringer og opgaver venter forude, men 

samtidigt også nye skønne og sjove ople-

velser i din rideklub.  

Vi valgte at holde en meget kort juleferie, 

så allerede d. 2. januar stod undervisere og 

elever klar til årets første undervisnings-

time. Dejligt med så friske mennesker i 

klubben.  

Vores to nye meget dygtige og engagerede 

undervisere Ida og Katrine er kommet rig-

tig godt i gang med undervisningen i klub-

ben. Vores antal af hold er reduceret, men 

da nye elever nu begynder at melde sig, vil 

vi ganske givet i løbet af foråret udvide 

undervisningsplanen med flere hold for at 

give plads til alle. Det skal ikke være nogen 

hemmelighed, at vi er meget glade for, at 

Ida og Katrine er kommet til som undervi-

sere i vores klub. 

I breddeudvalget er der nu udarbejdet en 

aktivitetsplan, som er lagt på klubbens 

hjemmeside. Vi sørger selvfølgelig for at 

afholde alle de ”faste” arrangementer, men 

gør også plads til nye. F.eks. er et meget 

stort anlagt ringridningsarrangement på 

vej. Dette skal løbe af stablen i Hals d. 25. 

juni, men meget mere om dette på et sene-

re tidspunkt. 

I løbet af vinteren er der sket flere forbed-

rende ændringer i og omkring klubben. For 

midler fra Fonden ved Sparekassen Vend-

syssel og Aalborg Kommunes materielpulje 

har vi indkøbt en baneplaner. Det betyder, 

at vi ikke fremover skal jævne ud og skovle 

hovslag i ridehallen. John kan spænde ba-

neplaneren efter traktoren og så ordner det 

jo næsten sig selv. For den samme pulje 

penge har vi fået lagt et blødt lag stenmel 

på området mellem stald og hal, samt fået 

lagt knust asfalt på parkeringsområdet og 

hen forbi møddingen. Alt sammen med 

til, at vi alle får en bedre oplevelse, når vi 

færdes i klubben. Og man behøver ikke 

nødvendigvis iklæde sig knælange gum-

mistøvler for at undgå våde fødder.  

Søndag d. 26. februar afholder klubben 

fastelavnsfest. Vi slår katten af tønden og 

tilbyder også konkurrence i ringridning. 

Der er selvfølgelig præmie til den bedst 

udklædte. Samt rigeligt med kaffe på kan-

den til dem, der foretrækker den slags.  

Blot to dage efter (tirsdag d. 28. februar) 

er det tid til den årlige generalforsamling. 

Vi håber, at rigtig mange medlemmer inkl. 

forældre har lyst til at være med denne 

aften. Hvert medlem over 14 år har én 

stemme. For medlemmer under 14 år har 

forældre/værge én stemme.  

Vi afholder også generalforsamling i støt-

teforeningen denne dag. Dagsorden til 

begge møder kan findes på hjemmesiden.  

Husk i øvrigt, at hvis du tager et godt 

billede i klubben, så er du altid velkom-

men til at lægge det op på klubbens face-

bookside.  

Mange hilsner  

Bestyrelsen 

Velkommen til 2017 

Nye billeder fra klubben 

Galopekspressen 

Jan./feb. 2017 

Lige op over 

Fastelavnsfest i klubben 

søndag d. 26. februar. 

 

Generalforsamling tirs-

dag d. 28. februar. 

Dagsorden er sendt til al-

le nuværende medlemmer 

og kan også ses på hjem-

mesiden og på facebook. 

Kalenderen de  

næste par måneder 

  

12. marts: Salg af skrabe-

lodder 

  

25. marts: Arbejdsdag i 

klubben 

  

23. april: Løvspringstur 

  

30. april: Åbent Hus 

  

23. - 26. juni: Ridelejr bl.a. 

med ringridningsarrange-

ment i Hals søndag d. 25. 

juni 

  

 

Vi elsker heste 

Husk vores Støtte-

forening 

Læs mere om støtteforeningen på 

hjemmesiden og hold øje med opslag 

i klubben.  

Den nye baneplaner Hjemmeside: www.halsrideklub.dk 

Facebook: Hals Rideklub. Husk at like os. 




