
...og det er der mange beviser på i Hals 

Rideklub. Vi er nu godt i gang med forårs-

sæsonen i klubben. Ja, der har tilmed flere 

gange været så skønt vejr, at vi haft under-

visning på udebanerne. Den slags vil vi 

gerne have mere af.  

Så fik vi nyt navn til vores nyhedsbrev. Pil 

og Astrid vandt konkurrencen og vi kan vist 

alle være enige om, at Galopekspressen er 

et både sjovt og passende nyt navn. Neden-

for er et billede af Astrid iført den lækre 

trøje, som AB Rideudstyr har været så gav-

milde at sponsorere.  

Sammenholdet i klubben fik vi i den grad 

bevist, da der var arbejdsdag 2. påskedag. 

Rigtig mange valgte at bruge fridagen i 

klubben, så vi fik klaret en masse opgaver. 

Tak til alle fremmødte. 

I påsken var en gruppe piger sammen med 

Lise i Hals for at sælge skrabelodder for 

klubben. Tak til pigerne og Lise for indsat-

sen, og tak til Bettina for husly. Det lykke-

des klubben at sælge næsten alle de lodder 

vi havde planlagt at sælge og vi har aldrig 

tidligere i klubbens historie kunnet sætte 

næsten kr. 6000,- ind på bogen alene for 

skrabelodder. Det kan vi godt være stolte 

over og igen; sammen er vi bare bedst. 

Samarbejde var også i højsædet, da vi skul-

le have rundbuehallen op at stå. Peter og 

Søren var primus motorer på projektet, og 

der blev lagt mange timer i det—og det 

lykkedes. Vi blev færdige inden indvielsen 

til Åbent Hus og nu har vi et dejligt opbeva-

ringssted til spring og andet, der har bedst 

af at stå under tag om vinteren.  

Åbent Hus d. 30. april. Ja, hvad kan vi sige 

udover tak for en dejlig dag og et godt 

fremmøde. Vejret kunne have smilet lidt 

mere til os, men vi fik afviklet et godt pro-

gram med fornem kvadrille af de øvede 

ryttere, ponygames samt mikroholds– og 

islænderopvisning. Mange—både børn og 

voksne—var forbi til en snak og en træktur. 

Viceborgmester Daniel Nyboe Andersen 

indviede rundbuehallen med en fin tale, og 

afslørede herefter både vinder af nyheds-

brevs-konkurrencen samt klubbens nye 

maskot, der er tegnet af Martin Bowyer. Vi 

solgte godt i cafeteriet (Johns pizza gik 

som varmt brød) og det amerikanske lotteri 

var også populært. I de forbindelse vil vi 

gerne sende en stor tak til ALLE de velvilli-

ge sponsorer, der har givet os præmier til 

lotteriet. Se oversigten på hjemmesiden. 

D. 11. maj starter vi igen på med springun-

dervisning. Det er et begynderhold og det 

er Mathias, der underviser. Kontakt Rikke, 

hvis du har lyst til at prøve at springe med 

din hest. Tidspunktet er onsdage 18—19. 

Holdets officielle titel er ”Bomtræning og 

begynderspring”, så helt uøvede kan sag-

tens være med. 

Husk; udover de ting vi nævner i kalende-

ren, så er klubben også til stede ved både 

torvedage i Hals henover sommeren og ved 

Danmark Dejligst-koncerten i Hals d. 28. 

juli. Der er SÅ mange ting at glæde sig til. 

Følg os på www.halsrideklub.dk og ”like” os 

på facebook. 

Bestyrelsen i Hals Rideklub ønsker alle en 

fantastisk sommer.  

Sammen ER vi bare bedst... 

Nye billeder fra klubben 
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Siden sidst 

Der er gang i islænderholdene 

om mandagen—og det går godt. 

 

Fantastisk arbejdsdag i klubben 

med mange fremmødte.  

 

Stort salg af skrabelodder. 

 

Pudsedag, hvor sadler og ho-

vedtøj fik en ordentlig omgang 

med klude og fedt. 

 

Åbent Hus med besøg af vice-

borgmesteren og indvielse af 

rundbuehallen.  

 

Nyt navn til nyhedsbrevet og ny 

konkurrence sættes i gang. 

Kalenderen—før 

sommerferien 

Skovtur med overnatning for de 

ældste: 28.—29. maj 

Skovtur for de yngste: 29. maj 

 

Sponsorspring: 11. juni  

Denne dag håber vi også at kunne 

indvie ”Runden” 

 

Sankt Hans aften med bål og grill i 

klubben: 23. juni 

 

Kalenderen—efter 

sommerferien 

Sæt X allerede nu! 

 

Klubstævne: 21. august 

Arbejdsdag: 3. september 

Medlemsmøde: 5. september 

Åbent Hus: 18. september 

Jagten: 25. september 

Afsløring af den nye maskot 
Konkurrence! 

 

Hvad skal klubbens nye maskot hedde? Send dit bedste forslag til Ulla på toftjensen@privat.dk 

(husk navn og telefonummer) senest d. 15. juni og vær med i konkurrencen om en fin præmie. 

Bestyrelsen vurderer alle indkomne forslag. Maskottens navn, vinderen og gevinsten offentliggøres 

når vi tænder bål Sankt Hans aften d. 23. juni. 

Astrid med sin præmie—og Glima 


