
Hvor føles det da egentlig godt at kunne 

skrive ”Sommer” i overskriften. De måneder 

vi går i møde er bare de dejligste; uanset 

om man har hest eller ej.  

 

Siden sidst har klubben afviklet såvel Åbent 

Hus inkl. bagagerumsmarked, 

Løvspringstur samt arbejdsdag. Og netop 

som dette nyhedsbrev skrives er vores 

sommer-elevstævne også afviklet. 

Åbent Hus blev som altid en rigtig god og 

hyggelig dag i klubben. Det er ikke sikkert, 

at vi får nye medlemmer og ryttere præcis 

på dagen, men vi viser ansigtet udadtil, og 

det er vigtigt, at alle i vores område kender 

vores navn. Af samme grund afholder vi 

Åbent Hus igen umiddelbart efter sommer-

ferien. I rummet på 1. sal var der mulighed 

for at gøre et godt køb, da en masse brugt 

udstyr til hest og rytter var en del af baga-

gerumsmarkedet.  

 

Løvspringsturen blev igen en stor succes. 

Tina stillede op med vogn og hestespand 

og så gik det ellers derudaf på en skøn rute 

gennem det dejlige område omkring klub-

ben. Alle heste opførte sig pænt, og med et 

tæppe at lune sig under, kunne alle i vog-

nen også holde varmen. Stor tak til Tina, 

fordi hun altid stiller op og er med til at 

give vores medlemmer og forældregruppen 

mulighed for sådan en god dag.  

 

Også vores forårs-arbejdsdag er afviklet. 

For de, der havde opgaver under åben him-

mel, blev det en noget våd fornøjelse, men 

som altid blev opgaverne løst med højt 

humør. Der var selvfølgelig også plads til 

hygge med mad, kaffe og kage i rytterstu-

en undervejs. Tusind tak til alle, der gav en 

hånd med. 

 

Det efterhånden traditionelle elevstævne er 

netop løbet af stablen. På en lørdag med 

lækkert vejr, dygtige ryttere, samarbejdsvil-

lige heste og en masse børn og deres for-

ældre/familier. Lige sådan en dag hvor man 

bagefter tænker; hvor har vi det godt i Hals 

Rideklub.  

Kæmpestor tak skal lyde til dem, der plan-

lagde stævnet og ikke mindst alle dem, 

der bidrog til afviklingen. Uden jeres 

hjælp kan sådan et arrangement ikke gen-

nemføres.   

 

Klubben står desværre i en situation, hvor 

breddeudvalget ikke længere eksisterer, 

så det er supervigtigt, at vi kan trække på 

alle jer, der har meldt jer som hjælpere i 

forbindelse med de arrangementer, som 

vi VIL gennemføre.  

Vi håber naturligvis, at udvalget kan gen-

etableres og gerne meget snart. Vi har 

brug for al den hjælp vi overhovedet kan 

få, så giv gerne besked uanset om du er 

til opgaver vedr. planlægning eller afvik-

ling; alle vores aktiviteter er udførligt be-

skrevet i vores opgavekatalog, som ligger 

tilgængeligt i rytterstuen.  

 

Også på heste-fronten er vi en smule ud-

fordret lige p.t. Vi har sendt Lucky på 

efterløn og skal have fat i hans afløser. 

Derudover må vi desværre erkende, at 

Marona endnu ikke har vist sig 100% 

brugbar som rideskolehest. I disse dage 

forhandler vi køb om 2 nye heste på 

plads, så vi lover, at der snart sker nye 

ting hvad angår heste.  

Og så slutter vi af med en lille historie, 

som man kun kan blive glad af. Lucky 

blev som nævnt solgt i maj måned. Hans 

nye ejer er en ung, hesteglad pige ved 

navn Sine. Han bor nu i Hørby.  

Vi satte Lucky til salg i en gruppe på face-

book, og der var utroligt mange henven-

delser på ham. Sine blev den heldige, som 

fik ”vores” godmodige og store hest med 

hjem. Herunder kan man se et billede af 

de to. Synes I ikke, at han ser tilpas ud? 

 

Husk, at klubben holder ferie i ugerne 27-

31, men selvom der er lukket ned for 

undervisning i 5 uger, så er alle vores 

medlemmer naturligvis mere end velkom-

ne til at komme i klubben. Leje af hest og 

hal kan aftales med Rikke på 24 47 22 34 

 

Med ønsket om en skøn sommer. 

 

Bestyrelsen i Hals Rideklub 

Nye billeder fra klubben 

Galopekspressen 

KALENDEREN 

 

Juni/Juli/August 

Sommerferie 

Klubben holder sommerferie i ugerne 

27-31 (begge inkl.).  

Første undervisningsgang efter ferien 

er således mandag d. 5. august. 

 

 

August 

8.-11. august: Ridelejr 

med sponsorspring 

Tilmelding via NemTilmeld.  

 

17. august: Ringridnings-

arrangement på Hals 

Skanse 

Infoseddel er hængt op i stald og hal. 

 

 

September 

Åbent Hus  

Dato kommer snarest 

 

Den aktuelle årsplan kan altid ses på 

hjemmesiden. 

 

Skønne Lucky 

NemTilmeld 

Vi anvender NemTilmeld til langt de 

fleste af vores arrangementer. Link 

til NemTilmeld findes på hjemmesi-

den, men info vil også altid fremgå 

af invitationen.  

Husk at være opmærksom på tilmel-

dingsfrister. 

Ved arrangementer, hvor NemTil-

meld anvendes som tilmeldingsform, 

kan man IKKE melde til på andre 

måder. 

Fra Løvspringsturen Hjemmeside: www.halsrideklub.dk 

Facebook: Hals Rideklub. Husk at like os. 

Sommer 2019 

TILLYKKE 

Klubben ønsker tillykke til  

Emmelie og Victoria, som begge er 

blevet konfirmeret i maj måned. 


