
I sidste nyhedsbrev sluttede vi af med at 

sende fromme ønsker om, at en slags forår 

snart ville komme. Og det må vi sige, at vi i 

den grad har fået opfyldt. Nu er det slut 

med kolde hænder og fødder i klubben, 

hestene er kommet på græs og alt er bare 

SÅ meget sjovere, når vejret er godt.  

Siden sidst: Den nye ”store” bestyrelse har 

mange ting at glæde sig over. Bl.a. at alle I 

skønne mennesker formåede at få næsten 

udsolgt af de lodder vi ville sælge for Sifa. 

Derudover har vi her i foråret afholdt en 

vellykket arbejdsdag. Vi kan altid finde 

plads til flere på arbejdsdagen, men vi var 

nok fremmødte til at kunne få lavet mange 

gode forbedringer i klubben. Dog kunne vi 

p.g.a. frost ikke komme i jorden med op-

sadlingspladsen, men den er sidenhen 

etableret og findes lige udenfor stalden op 

mod hallen. 

Vi glæder os over tilgang af nye medlem-

mer og kører nu med næsten fuldt hus på 

alle hold. Siden sidst har vi ansat endnu et 

par undervisere; Anders Sæther, som kører 

torsdagsholdet, og Marie B. Christensen, 

som står for islænderundervisningen om 

mandagen.  

Vores heste er nu kommet på græs. Det 

betyder, at der— især hvis de står langt 

nede på foldene—skal sættes ekstra tid af 

til at hente og tilbagebringe hestene før og 

efter undervisningen. Så kom altid i god 

tid; det er bare ikke så sjovt at føle sig 

presset på tid inden undervisningen. Og nu 

vi er ved hestene: Shakira, som vi egentlig 

blot har haft på en låne-aftale, tilhører nu 

klubben. Kun de sidste detaljer mangler at 

komme på plads. Hvem kunne også fore-

stille sig, at vi ikke skulle eje hende? Hende 

kan vi ikke undvære.  

Vores donation fra Lind Puljen sammen 

med salg af skrabelodder skal bruges på en 

hest mere. Vi har med succes haft Gary på 

prøve i klubben og han er allerede en po-

pulær herre. For jer, der endnu ikke har set 

ham i klubben, så er der et billede af ham 

herunder. Til info: Gary er 6 år gammel, af 

racen Engelsk Fuldblods og måler om-

kring 150 cm i stang. Han kan dermed 

bruges til både små og lidt større ryttere. 

I skrivende stund er de sidste detaljer 

omkring køb af ham ved at falde på plads. 

Håber, at han bliver til stor glæde for 

mange ryttere i klubben. 

Den hestetrailer, som Fonden ved Spare-

kassen Vendsyssel har doneret til os, er 

nu at finde på matriklen. Vi satser på, at 

traileren skal indvies i forbindelse med 

Ringridningsarrangementet på Skansen i 

Hals i august måned. Men skulle man 

have brug for at leje traileren, så er dette 

allerede muligt. Kontakt Jakob på 21 96 

36 34, hvis du ønsker at leje traileren. 

D. 16. juni afholder vi sommerstævne. 

Husk, at tilmelding hertil sker via NemTil-

meld, som vi linker til på vores hjemme-

side, samt at fristen for tilmelding til 

stævnet er lørdag d. 2. juni. 

Fremadrettet vil vi altid anvende NemTil-

meld når det er muligt, så husk at være 

opmærksom på tilmeldingsfrister m.m.  

Senere i juni håber vi på stort fremmøde 

til et hyggeligt Sankt Hans arrangement 

lørdag d. 23., hvor vi sender heksen til 

Bloksbjerg. Når skolernes sommerferie 

starter, så holder vi også ferie, men star-

ter op igen i uge 32; mandag d. 6. august.  

I samme uge er der ridelejr. Vi har travlt, 

men vi kan li’ det.  

Vigtig info: Mange synes det er sjovt at 

overnatte i klubben, og den mulighed vil 

vi på ingen måde fratage vores medlem-

mer. Vi skal dog gøre opmærksom på, at 

af hensyn til alles sikkerhed, så skal man 

være fyldt 12 år for at måtte overnatte 

uden voksne i klubben.  

Vi ønsker alle i og omkring vores skønne 

rideklub en rigtig dejlig sommer.  

Bestyrelsen 

Nye billeder fra klubben 

Galopekspressen 

KALENDEREN 

Juni 

16. juni: Sommerstævne 

Husk tilmelding via NemTilmeld (link 

findes på klubbens hjemmeside)  

senest lørdag d. 2. juni. 

 

23. juni: Sankt Hans 

Info/invitation kommer omkring  

1. juni. 

 

Sommerferie i klubben 

I 2018 holder vi sommerferie i  

uge 27-31 (begge inkl.) 

 

 

August 

9—12. august: Ridelejr  

Tilmelding via NemTilmeld. 

 

19. august: Ringridning 

på skansen i Hals 

Mere info kommer. 

 

 

September 

2. september: Åbent Hus 

 

22./23. september: Jagt-

ridning 

 

Gary—ny i klubben 

Husk vores  

Støtteforening 

Læs mere om støtteforeningen på 

hjemmesiden og hold øje med opslag i 

klubben.  

Torsdagsholdet på udebanen 

Hjemmeside: www.halsrideklub.dk 

Facebook: Hals Rideklub. Husk at like os. 

Sommer 2018 

 


