Galopekspressen
Slutningen af 2017
Så er endnu et år snart gået og vi kigger
både tilbage—og frem. Set i bakspejlet blev
2017 et udfordrende år. Vi skulle finde
vores ben igen efter et turbulent efterår i
2016 og få genopbygget en solid medlemsskare. Heldigvis gav vores 2 x Åbent Hus i
løbet af året mange nye ryttere.

KALENDEREN
December
Ingen arrangementer,
men husk, at vi holder
undervisningsfri i uge 52
og uge 1.

Januar/februar
10. februar:
Fastelavnsfest
Mere info kommer.

12. februar:
Generalforsamling med
valg til bestyrelse.
Mere info kommer.

Den aktuelle årsplan kan altid ses på
hjemmesiden.

Hals Rideklub ønsker
glædelig jul og godt
nytår til alle i og omkring klubben.
Tak for i år. Vi ses i
2018.

Vi formåede også at sætte os selv godt og
grundigt i centrum, da vi afholdt Ringridning på Skansen i Hals. Det skal ikke være
nogen hemmelighed, at vi er overordentligt
stolte over både afvikling og den støtte vi
mødte fra alle fronter i form af f.eks. en
økonomisk saltvandsindsprøjtning fra Sparekassen Vendsyssel, som vi har et rigtigt
godt samarbejde med. At TV2 Nord også
dukkede op og satte os i fokus kan vi dårligt være utilfredse med.
Vi gentager naturligvis succesen næste
sommer—ligesom vi også holder fast i andre traditionsrige arrangementer.
Flere ting er allerede i aktivitetskalenderen,
som altid kan ses på hjemmesiden.
Af andre nævneværdige ting vil vi fremhæve vores dygtige undervisere, som virkelig
har fået godt fat i eleverne. I skrivende
stund råder vi over 3 undervisere, der alle
gør deres absolut bedste for at tilgodese
vores elevers evner og udviklingsmuligheder. Det glæder os rigtigt meget, at vi også
har startet en del nye hold op; det tyder på
en god interesse for vores sport.
Midt i oktober afholdt bestyrelsen det årlige medlemsmøde. Med et desværre meget
beskedent fremmøde (1 enkelt forælder og
2 juniorryttere) må vi erkende, at interessen for at indgå i dialog og snakke om
både gode og måske mindre gode ting, er
meget lille. Vores intension var, at der skulle nedsættes et forældreudvalg, som fremadrettet skal medvirke ved planlægning og

afvikling af såvel store som små arrangementer. For med et meget smalt breddeudvalg må vi bare erkende, at udvalget
risikerer at brænde ud før tid—og så kan
vi ikke opretholde den gode kvalitet, som
vi gerne vil have i vores arrangementer.
Straks i det nye år går det nuværende
breddeudvalg i gang med at hverve medlemmer blandt alle forældre, men det ville
også være utroligt dejligt, hvis nogen af
jer meldte jer frivilligt. Jo flere skuldre til
at bære opgaverne; jo mindre skal hver
skulder bære på. Og selvom alle udvalg
brænder for det frivillige arbejde, så er
der kun et begrænset antal timer til rådighed når ”rigtigt” arbejde og familie også
skal passes. Vi håber på opbakning når vi
henvender os.
Samme dag som vi afholdt medlemsmøde
var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Emnet var klubbens fremtid i
forhold til medlemskab af Dansk Rideforbund. Beslutningen blev, at vi melder os
ud af forbundet pr. 1. januar 2018. Det
giver en pæn besparelse på driften.
Vi slutter af med at rette en stor tak til
alle I, der var med til at gøre vores dag
med elevstævne og julefest superhyggelig. Rytterne gav den gas med deres programmer og leverede mange flotte resultater i både dressur og spring. Efterfølgende præsterede vi endnu en gang en
stopfyldt rytterstue, da der blev hygget
med gløgg, æbleskiver og pakkespil.
Cecillia Tomra Emborg blev ganske fortjent kåret som Årets Kammerat. Vi siger
stort tillykke.
Glædelig jul, godt nytår og på gensyn i
2018 skal det lyde fra 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: Hals Rideklub. Husk at like
os.

Glade stævneryttere

Årets kammerat

