
...stråler juleglansen. Mon ikke der er man-

ge børn (og voksne), der glæder sig til en 

ganske særlig dag i december? En dag, 

hvor hygge og samvær er i højsædet og 

hvor mange ønsker forhåbentlig opfyldes, 

når gaver pakkes ud.  

Her i den sidste del af 2016 har vi i Hals 

Rideklub oplevet store forandringer. En 

underviser sagde op i oktober og vi stod 

pludselig i en situation, hvor der skulle 

findes nye undervisere til at tage over. 

Nogle hold blev ændret, lagt sammen eller 

flyttet til en anden dag, men nu håber vi, at 

den rette plan er fundet og at vi kan tage 

hul på et nyt år med glade elever og dygti-

ge undervisere. Den nye undervisningsplan 

pr. 1. januar 2017 er nu tilgængelig på 

www.halsrideklub.dk.  

Aktivitetsplanen for 2017 er også på trap-

perne. Hold skarpt øje med facebook, for 

lige pludselig ligger den der og så er det 

med at få sat nogle krydser i kalenderen.  

Siden sidst har vi afviklet arbejdsdag. Igen 

med mange løste opgaver. Bl.a. fik Mathias 

og pigerne styr på de gamle vogne, der 

stod bag dommerhuset på springbanen. 

Alle brugbare spring, bomme m.m. blev 

slæbt ind i rundbuehallen, som nu virkelig 

viser sin berettigelse. I 2017 vil der blive 

afviklet 2 arbejdsdage; en i foråret og en i 

efteråret. 

Sidst i oktober samledes en flok udklædte 

unger til et hyggeligt Halloween-

arrangement inkl. overnatning for dem, 

som turde. Det blev afholdt forskellige 

konkurrencer og indtaget rigelige mæng-

der slik og kage.  

Juleskrabere fra Sifa har vi også i år valgt at 

sælge for klubben. Alle solgte lodder giver 

en rund 10’er direkte ned i klubbens kasse 

og vi siger mange tak til alle, der har trod-

set vejr og vind for at sælge lodder. 

Et af årets højdepunkter endte faktisk med 

at være julestævnet og julefesten d. 10. 

december. Hvor det dog glæder og luner i 

en lidt tumultagtig tid, at så mange havde 

lyst til at være med til både stævne og ef-

terfølgende julefest i rytterstuen. Stolene 

slap simpelthen op og der blev hygget til 

den store guldmedalje med æbleskiver, 

gløgg, pakkespil og efterfølgende dans om 

træet i hallen.  

Vi fik skam også lige kåret vinderne af tit-

len som årets kammerat. Og ja...det endte 

med dødt løb mellem Silje og Cecilie, som 

nu begge får deres navn indgraveret i vores 

kammeratskabspokal. Tillykke til et par 

søde og hjælpsomme piger. 

Tak til alle ryttere, forældre, bedsteforæl-

dre for deltagelse og stor opbakning i for-

bindelse med både stævnet og julefesten. 

I sidste nyhedsbrev skrev vi, at vi ville søge 

midler til at få lagt et blødere overlag på 

det drænlag, der fungerer perfekt mellem 

hallen og stalden, men som desværre inde-

holder mange store sten. De midler er nu i 

hus og overlaget lægges på så snart som 

muligt.  

Med ønsket om en rigtig glædelig jul samt 

et lykkebringende nytår til alle i og om-

kring Hals Rideklub. 
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Siden sidst 

Arbejdsdag og Halloween-

arrangement i oktober. 

 

Salg af juleskrabere. 

 

Julestævne og –fest. 

Kalenderen—i 

starten af 2017 

Uge 1: Undervisningsstart. Se den 

nye plan på www.halsrideklub.dk 

eller på facebook. 

 

Fastelavnsfest: 26. februar. 

 

Generalforsamling: 28. februar kl. 

19:00. 

Vinderne af årets  

kammeratskabspokal 

Husk vores Støtte-

forening 

Læs mere om støtteforeningen på 

hjemmesiden og hold øje med opslag 

i klubben.  

Et par meget glade og stolte  

ryttere til stævne 

 

Hjemmeside: www.halsrideklub.dk 

Facebook: halsrideklub. Husk at like os. 

Nye undervisere 
Hals Rideklub byder varmt velkom-

men til to nye undervisere. 

 

Ida, 21 år, kommer fra Birkerød. Hun 

arbejder til dagligt som elev hos Ni-

kolai Kowalski. Ida har selv 2 spring-

heste, 1 dressurhest og 4 ungheste.  

Ida har undervist i Hals Rideklub i 

hele december måned og fortsætter i 

2017 med to hold. 

 

Katrine, 24 år, underviser til dagligt 

på Sportsrideklubben Aalborg. Hun 

har en 5 års dressurhest, som hun 

starter LA klasser på. Katrine starter i 

Hals Rideklub januar 2017. 

 

Vi håber, at de begge vil falde godt til 

i vores klub. 

Der kommer snart opdateret info på 

hjemmesiden om vores to nye, dygti-

ge undervisere. 


