
Våde baner, mudrede folde, møgbeskidte 

heste og ponyer. Vi er på ingen måde im-

ponerede over vejrguderne. Vi, der elsker 

udendørslivet, kræver bedre vejr NU. Nå, 

mon ikke det kommer; det kan da ikke 

blive ved på denne kedelige måde. 

De sidste par måneder har på aktivitets-

fronten bl.a. budt på fastelavnsfest, ar-

bejdsdag, salg af skrabelodder og 

løvspringstur. Fastelavnsfesten bød på 

mange kreative udklædninger og nogle 

dygtige ryttere, der gav den gas både i 

forbindelse med ringridningskonkurrencen 

og tøndeslagning. Cecilie Toft Jensen vandt 

ringridningskonkurrencen sammen med 

Lucky og var også heldig at slå den noget 

genstridige tønde ned, hvorefter alle fik en 

slikpose. Emma Mølgaard blev kåret som 

den bedst udklædte sammen med Beauty 

Sam. Tillykke til dagens vindere. Alle hyg-

gede sig og rytterstuen var godt fyldt op, 

da der skulle serveres kaffe, kakao og fa-

stelavnsboller. 

Til arbejdsdagen sidst i marts kunne vi 

godt have brugt nogle flere hænder, men 

stort set alle Johns planlagte opgaver blev 

løst. Frokosten stod John for, og alle delta-

gere siger mange tak for lækker suppe. 

Man skal ikke lade sig afskrække; arbejds-

dagen er ikke kun hårdt arbejde. Den er 

også hyggeligt samvær mellem alle børn og 

voksne i klubben. 

I slutningen af marts tog vi hul på salget af 

Sifas påskeskrabere. De foregående år har 

netop skrabelodder været medvirkende til, 

at vi har kunnet overleve som klub, så der-

for er det vigtigt at have fokus på denne 

kilde til indtjening. Klubben siger tak til 

alle, der har sat tid af til at sælge lodder.  

På en kold søndag i april (godt nok med 

solen tittende frem) tog 6 ryttere og en 

hestevogn efterspændt Tinas smukke 

køreheste af sted på Løvspringstur. Alle 

med et smil på læben; på sådan en tur 

mærker man virkelig hvad det vil sige at 

være rytter. Alle—heste, ryttere og dem, 

der var med i vognen—nød en dejlig tur 

ud i terrænet mod Hals. Frokost blev ind-

taget ved Efterskolen Bisnap inden muler-

ne blev vendt hjemad mod rideskolen 

igen. 4 timer i flot vejr og dejligt selskab. 

Vi sender en stor tak til Tina og Julle for 

den skønne tur.  

Undervisningen kører, men der er stadig 

plads til at oprette flere hold. Vi håber, at 

vores Åbent Hus-arrangement d. 30. april 

kan lokke lidt flere elever til. Lad gerne 

børnene tage et par venner med; måske 

nogen går rundt med en rytter i maven 

uden at vide det. Der har været en pæn 

tilgang af nye elever her i løbet af årets 

første måneder—børn såvel som unge og 

voksne. Vi siger velkommen og håber, at I 

har fået en god opstart i klubben. 

Sæt kryds i kalenderen d. 23. juni, hvor vi 

sender heksen af sted og afholder Sankt 

Hans fest med fællesspisning i klubben.  

To dage efter har Hals Rideklub arrange-

ret et stort ringridningsstævne i Hals by. 

Her får vi en uvurderlig hjælp af Eva og 

Tina, som begge brænder for ringridning. 

Der kommer mere info om begge arrange-

menter. 

Kunne du tænke dig at komme på ridelejr 

og hygge med venner og heste i 4 dage? 

Hold øje med tavlen og facebook, men 

sæt kryds 1.—4. august. 

Med ønsket om, at noget forår snart ram-

mer os. 

Bestyrelsen Nye billeder fra klubben 

Galopekspressen 

Marts/april 2017 

Lige op over 

Åbent Hus 30. april. 

Invitation er ophængt i klub-

ben og slået op på forskellige 

facebook-grupper. Del meget 

gerne og lad dit barn tage 

venner med i klubben. 

 

Kalenderen de  

næste par måneder 

  

  

23. juni: Sankt Hans af-

ten i klubben 

  

25. juni: Ringridnings-

arrangement i Hals 

  

1.—4. august: Ridelejr, 

der afsluttes med spon-

sorspring og grillhygge 

  

26. august: Åbent Hus  

 

Husk: Den aktuelle årsplan 

kan altid ses på hjemmesiden. 

Stemningsbillede fra 

Løvspringsturen med havet i 

baggrunden 

Husk vores Støtte-

forening 

Læs mere om støtteforeningen på 

hjemmesiden og hold øje med opslag 

i klubben.  

Emma og Beauty Sam vandt 

for bedste udklædning til  

fastelavnsfesten 

 

Hjemmeside: www.halsrideklub.dk 

Facebook: Hals Rideklub. Husk at like os. 

Vi vil have rigtigt forår NU!! 


