
...men det udelukker på ingen måde aktivi-

tet og masser af skønne timer med ridning 

i Hals Rideklub. Der er næsten dagligt børn 

og unge i klubben, der rider på egne heste 

eller lejer klubbens heste. Det er dejligt 

med aktive ryttere; også når der ikke er 

undervisning.  

Børn og unge var der også i klubben, da vi 

afviklede ridelejr sidst i maj. Der blev re-

det, hygget og spist god mad.  

Midt i juni afviklede klubben sponsor-

spring. Der var desværre ikke mange, der 

stillede til start (6 ryttere og en hund), men 

det lykkedes os alligevel at skrabe næsten 

kr. 6000,- sammen i sponsorater. Klubben 

siger tusind tak; det er så dejligt, når vi 

fornemmer den positive stemning.  

En ordentlig flok var vi til gengæld, da vi 

samledes om bål og grill Sankt Hans aften. 

Det blev en meget regnfuld aften, men 

heksen blev futtet af og der blev grillet og 

bagt snobrød i ridehallen. Tak til alle jer, 

der havde lyst til at fejre Sankt Hans i ri-

deklubben. Og tak til juniorudvalget for 

fremstilling af en ualmindeligt tykmavet 

heks. 

Sankt Hans aften fik vi også navngivet vo-

res nye maskot. Lise kom med det vinden-

de forslag; Filur. Som Lise sagde; hvis vi 

havde en hestenes Hall of Fame, så var 

vores elevpony Filur jo allerede medlem 

der. Så nu hedder maskotten Filur. Vi vil 

fremover bruge ham som blikfang på op-

slag både internt i klubben og når vi tager 

”ud af huset”.  

Henover sommeren har der været en del ud 

af huset–ture for Filur og Bonnie. Dem stil-

ler vi nemlig op med, når vi deltager i Tor-

vedage i Hals hver onsdag. En stor tak skal 

lyde til de voksne og børn, der gør en ind-

sats for at tjene lidt penge til klubben, når 

vi tilbyder trækture på området mellem 

Skansen og havnen.   

Torsdag d. 7. juli var der ”dametur” for 

piger over 18. Vi mødtes i Løkken, shoppe-

de til gode priser og sluttede af med en 

lækker omgang aftensmad på Løkken Bade-

hotel. Vi tror, at det er vigtigt for sammen-

holdet i klubben, at vi også arrangerer nog-

le ting, der IKKE inkluderer heste. Så til alle 

jer, der desværre var forhindret p.g.a. ferie 

eller andet; Vi gør det igen på et senere 

tidspunkt. 

I løbet af sommeren bliver der sat gang i et 

par større projekter i klubben. Der skal 

laves drænende underlag på området mel-

lem hal og stald, så vi fremover kan undgå, 

at området bliver til et mudderhul. Dette 

sker for penge fra kommunens materielpul-

je og et sponsorat fra Sparekassen Vend-

syssel.  

Derudover vil der blive lagt fliser i rundbue-

hallen, så spring m.m. kommer til at stå 

godt og sikkert inde i hallen henover vinte-

ren. Men hvem tænker på vinter, når kalen-

deren siger sommer? Lad os håbe, at den 

snart viser sig fra sin allerskønneste side. 

Vi ses. Hold øje med hjemmesiden for der 

kommer ny undervisningsplan i næste sæ-

son. Fortsat god sommer. 

Ja, der er sommerferietid... 

Nye billeder fra klubben 

Galopekspressen 

Juli/august 2016 

Siden sidst 

Ridelejr med overnatning og  

masser af hestehygge. 

 

Sponsorspring. Dejlig dag med 

dygtige springere.  

 

Vi fik sendt heksen af sted og 

hyggede på en meget regnfuld 

Sankt Hans aften. 

 

Nyt navn til vores søde Maskot. 

 

Torvedage i Hals. 

 

Tøseaften i Løkken. 

 

Udbedring af mudderhul og fliser 

i rundbuehallen. 

 

Støtteforening. 

Kalenderen—efter 

sommerferien 

Sæt X’er allerede nu og bemærk, at  

STÆVNET ER FLYTTET 

TIL D. 3. SEPTEMBER!!! 

 

Undervisningsstart: Uge 32 

 

Klubstævne: 3. september 

 

Medlemsmøde: 5. september 

 

Åbent Hus: 18. september 

 

Jagten: 25. september 

 

NYE HOLD: 

Efter ferien starter vi et 

mor/barn hold (tirsdag 

17.30—18.30) og et Old 

Girls hold (torsdag 19.30—

20.30)  

 

Husk: Altid gratis  

prøvetime! 

Vores maskot Filur 

Nyt: Støtteforening 

Der var i begyndelsen af juli stiftende generalforsamling i vores nye 

støtteforening, der er igangsat af aktive ryttere, forældre og undervi-

sere i Hals Rideklub. Se mere på hjemmesiden og hold øje med opslag 

i klubben. Der kommer meget mere info i forbindelse med sæsonstart 

og medlemsmødet d. 5. september. 

Afsted mod Bloksbjerg 

 


