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Elevstævne. Tak til alle modige og
dygtige ryttere.
Åbent Hus med bl.a. spring, kvadrille og snoreklip.
Jagten. Et af årets højdepunkter,
hvor klubben arrangerer jagtridning i naturen omkring Hals.
Medlemsmøde og ekstraordinær
generalforsamling.

Kalenderen—frem
mod jul
Arbejdsdag: 15. oktober.
Halloween-arrangement: 29.-30.
oktober.
Salg af juleskrabere: 19. november.
Elevstævne og juletræsfest: 10.
december.

Husk: Altid gratis
prøvetime!

Nu kommer den mørke tid...
...men mon vi ikke alle kan være enige om,
at den mørke tid også er den hyggelige tid?
Snart kommer hestene ind fra deres nu
efterhånden lange ophold udenfor, og der
vil igen være vrinsk og hesteduft i stalden.
Efterårssæsonen er godt i gang på alle undervisningsholdene og det emmer af liv og
aktivitet både i hverdagene og i weekenden.
I begyndelsen af september afholdt vi elevstævne. Den nuværende bestyrelses første
”rigtige” stævne og vi må sige, at vi selv
synes det var en god dag for både ryttere,
tilskuere og arrangører. Vi siger igen tak
for tilslutningen og sender en venlig tanke
til alle de sponsorer, der hjalp os i forhold
til præmier. Vi håber at kunne gentage
succesen, når vi d. 10. december igen afholder stævne.
Midt i september indbød vi til Åbent Hus.
Det blev igen en dag med supergod stemning, hvor mange ryttere i klubben fik mulighed for at vise, hvad undervisningsholdene byder på—naturligvis både med
spring og dressur på programmet. Vi fik
besøg af Afdelingsdirektør Søren B. Kjelgaard fra Sparekassen Vendsyssel Hals Afd.
Søren fik sammen med vores bestyrelsesformand æren af at klippe snoren og dermed officielt indvie det nyanlagte, drænende underlag mellem hallen og stalden.
Sparekassens fondsmidler har været medvirkende til, at vi har kunnet anlægge dette
område. Vi ved, at der er mange sten derude, men vores næste træk bliver at søge
om midler til at lægge et blødere lag
øverst. Uanset, at der er mange sten derude lige nu, så bliver det skønt at slippe for
de meget store mudderhuller, som sædvanligvis vil opstå henover vinteren.

Lørdag d. 24. september afholdt Hals Rideklub den årlige jagtridning i terrænet
omkring Hals. Mange klubber stillede op
med heste og ponyer, og det blev en velafviklet jagt i fantastisk flot efterårsvejr.
Klubben vil i den forbindelse gerne sende
en stor tak til alle dem, der var med til at
tilrettelægge og afvikle Jagten, som er et af
de allerstørste arrangementer i løbet af
året. Vi fik endvidere en rigtig fin omtale i
Hals Avis; det er vi altid glade for.
Mandag d. 10. oktober var alle medlemmer
af Hals Rideklub inviteret til Ekstraordinær
generalforsamling og Medlemsmøde. Vi
lavede et par vedtægtsændringer; ny version af vedtægterne lægges på hjemmesiden
hurtigst muligt. Vi fik rigtig meget input fra
alle de fremmødte og bestyrelsen vil gerne
sige tak til alle, der valgte at bruge deres
mandag aften i klubben.
Lørdag d. 15. oktober afholder vi arbejdsdag. Der er opslag i klubben og på facebook. Vi har som vanligt opgaver af forskellig art og klubben trakterer med frokost denne dag.
Lørdag d. 29. oktober indbyder breddeudvalget til Halloween-arrangement. Husk din
tilmelding—hvis du tør.
Lørdag d. 19. november sælger vi skrabekalendere. Der kommer mere info om dette.
Og slutteligt: Klubstævne og juletræsfest
lørdag d. 10. december. Propositioner
kommer ud i uge 44.
Med ønsket om et godt efterår.
Bestyrelsen i Hals Rideklub

Nye billeder fra klubben

Husk vores Støtteforening
Læs mere om støtteforeningen på hjemmesiden
og hold øje med opslag i
klubben.

Hjemmeside: www.halsrideklub.dk
Facebook: halsrideklub. Husk at like os.

Præmieoverrækkelse
ved elevstævnet

Stemningsbillede fra årets
jagt

