
Her midt i sommerferien udkommer Galop-

ekspressen. Mest fordi vi har meget på 

hjerte hvad angår både afholdte arrange-

mentet samt de ting, der kommer til at ske 

umiddelbart op mod sæsonstarten i uge 

32. 

Sidst i juni sagde vi god sommerferie til 

hinanden efter en rigtig god forårssæson. 

Vores hold er ved at være pænt fyldt op, og 

vi håber naturligvis at kunne etablere flere 

hold i den kommende sæson. Vores tre 

dygtige undervisere Ida, Ellen og Charlotte 

fortsætter selvfølgelig alle efter sommerfe-

rien.  

De sidste par måneder har på mange må-

der været ualmindeligt travle for rigtigt 

mange i klubben. Det stort anlagte ringrid-

ningsarrangement på Skansen i Hals er nu 

veloverstået. Vi evaluerer på arrangementet 

straks efter sommerferien, men kan allere-

de nu afsløre, at vi er MEGET tilfredse. Rent 

publikumsmæssigt blev det måske ikke 

den magnet vi havde håbet på—

vejrguderne var ikke i deres allerbedste 

lune den dag—men vi ved, at vi har fat i 

noget godt og rigtigt her, samt at vi vil 

arbejde hårdt på at kunne gentage succe-

sen næste år. Vi skylder mange en kæmpe-

stor tak for deres arbejdsindsats og støtte i 

forbindelse med arrangementet. Ingen 

nævnt; ingen glemt, men der er mange, der 

har trukket et stort læs. Dog må vi lige 

nævne, at uden den økonomiske indsprøjt-

ning fra Fonden ved Sparekassen Vendsys-

sel ville arrangementet ikke være muligt at 

gennemføre. Og så er vi da ualmindeligt 

stolte over, at både borgmester Thomas 

Kastrup Larsen og TV2 Nord kiggede forbi. 

Selve ringridningskonkurrencen forløb fint 

og der var deltagelse af både børn og voks-

ne. Så alt i alt en rigtig god dag, der blev 

kulminationen på mange måneders forbe-

redelser. 

Er par dage inden ringridningen i Hals fik 

vi selvfølgelig også sendt heksen af sted 

på Sankt Hans aften. Rigtigt mange valgte 

at tilbringe Sankt Hans aften i selskab 

med hinanden i rytterstuen. Der blev gril-

let udenfor, og der blev sunget højt og 

flot med på midsommervisen, da bålet 

blev tændt. Sådan en aften kan vi godt 

være stolte af; det er ualmindeligt dejligt 

at være i klubben når vi samles til den 

slags arrangementer.  

Tirsdag d. 1. august starter årets ridelejr. 

10 ryttere er tilmeldt og de kan se frem til 

4 dage med hygge, heste og masser af 

forskellige aktiviteter både med og uden 

hest. 2 gange i løbet af de 4 dage er der 

undervisning. Ridelejren afsluttes med 

sponsorspring, hvor alle uanset niveau 

kan være med. Man skal bare finde en 

sponsor—eller flere—og så er man klar til 

at stille op. Efter sponsorspring skal vi 

grille og hygge. 

Husk også, at når den nye sæson starter, 

så ændres vores opkrævningsmetode. 

Hidtil har man betalt bagud; fremover skal 

man betale forud for sin undervisning. 

Sidst i juli vil opkrævningen for august 

derfor blive fremsendt. Frist for betaling 

bliver d. 10. i måneden efter. Eventuelle 

ændringer i prisen for undervisningen 

(f.eks. ved aflysning) vil derfor først korri-

geres ved næstkommende opkrævning. 

Med ønsket om en forsat god sommer. 

Bestyrelsen 

Nye billeder fra klubben 

Galopekspressen 

Sommer 2017 

Lige op over 

Ridelejr 1.-4. august. 

Breddeudvalget afholder ride-

lejr i klubben. 10 ryttere er 

tilmeldt—og vi glæder os. 

 

Sponsorspring 4. august. 

Husk at melde jer til. Opslag i 

klubben og på facebook. Til-

melding til Helene. 

 

Kalenderen de  

næste par måneder  

  

1.—4. august:  

Ridelejr, der afsluttes 

med sponsorspring og 

grillhygge 

  

26. august:  

Åbent Hus.  

 

23. og 24. september: 

Jagten 

 

28. oktober: Halloween-

arrangement 

 

Husk: Den aktuelle årsplan 

kan altid ses på hjemmesiden. 

Ringridning i Hals 

Husk vores  

Støtteforening 

Læs mere om støtteforeningen på hjem-

mesiden og hold øje med opslag i klub-

ben.  

Sankt Hans aften 

 

Hjemmeside: www.halsrideklub.dk 

Facebook: Hals Rideklub. Husk at like os. 
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