
Hals Rideklub inviterer til  

 

Medlemsmøde d. 10. oktober 2016 kl. 20.00 

Sted: Hals Rideklub, Aalborgvej 138, 9370 Hals 

 

Kom og vær med til at få indflydelse på Hals Rideklubs fremtid.  

Har du spørgsmål til bestyrelsens arbejde og beslutninger, den daglige drift eller klubbens fremtid, så 

kom og giv dit besyv med. 

Debat om foreningens fremtidige arbejde 

Følgende emner skal debatteres: 

Undervisningsholdene. Hvordan er det at være elev? Ønsker? Idéer til ændringer/nye tiltag? 

Hvad gør Hals Rideklub til et godt sted at være for hest/rytter? 

Hvordan er trivslen/sammenholdet i klubben? Hvordan kan vi styrke det? 

Engagement i klubben, som er nødvendigt for klubbens fremtid – hvordan får vi medlemmerne til at 

yde en indsats? 

Andre ting, der skal diskuteres? 

Aftenen skal gerne ende op med konkrete, men realistiske forslag, idéer og generel 

erfaringsudveksling. 

Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at komme og være med til at påvirke klubbens fremtid. Hvis 

du er juniorrytter, så håber vi også at se dig eller dine forældre. 

Klubben er vært for kaffe og kage.  Du må gerne sende os en mail, hvis I kommer og hvor mange I 

kommer. Mailen skal sendes til konnyolsen@hotmail.com. Du kan også tilmelde dig på mobil nr. 

22843228. Arrangementet er gratis. 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen  

 

Der kan laves en liste forældre kan skrives sig på som bestyrelsen kan 

trække på til at hjælpe med diverse ting. 

Listen kan laves digitalt, Facebook f.eks. 

mailto:konnyolsen@hotmail.com


 

     Ideer og Forslag fra medlemmerne af rideklubben. 

     UNDERVISNING. 

 

  

Hvad er godt ved undervisningen:                                                 

Dejligt at røre sig.                                                                                

Sjovt, Lærerigt.                                                                                     

Kvalificeret undervisning.                                                                   

God og inspirerende undervisning.                                                   

Engagerede undervisere, god stemning, fint 

sammenhold. 

 

Sammenholdet er godt og man lærer noget 

hver gang. 

Rigtig god undervisning, altid forberedt 

program. Kommer rundt om alle på holdet. 

Jeg syntes vi har dygtige undervisere. 

 

At få lov til at ride Islænder, at jeg kan få lov 

til at gøre det i mit eget tempo. 

Godt at være elev, man lære noget nyt. 

Det er rigtig godt at være elev. 

Det er godt at være elev, man får noget ud 

af det. 

Jeg kan godt lide at være elev. 

Ønsker til undervisningen:           

Intervaltræning. 

Flere Islændere. 

Mere ligelig fordeling – lige opmærksomhed.       

Flere ture i naturen. Flere heste. 

Gerne lidt mere 

forældredeltagelse/engagement, undervisere 

på staldgangen før+efter. 

Man kunne lave noget hygge i rytterstuen 

bagefter.   

? 

 

Flere sjove ting i undervisningen, ponygames 

o.a.  

Flere Islænderhold.        

 

Flere tilbud ”kursus” 

Mere variation i undervisningen. 

Mere variation i banerne i spring. Bruge 

spring.      

Jeg ville ønske tingene blev forklaret mere 

dybt.                                                                                        



     HALS RIDEKLUB 

  
Hvad er godt:                                                 

Gode mennesker. 

Rart sted at være, der er plads til alle, store 

som små hygger. 

Dejligt sted med god dialog. 

Godt sammmenhold, glæder mig altid til jeg 

skl til ridning. 

Vi kan være venner lige meget alder. 

Sammenholdet, vi kan være venner 

ligegyldigt vores alder. 

God stemning. 

God stemning, dygtige undervisere, gode 

faciliteter, gode heste. 

Sammenholdet, hygge, arrangementer. 

 

Gode faciliteter, god stemning, dygtige 

undervisere. 

 

God stemning. 

Sammenholdet blandt børnene er godt og 

det er altid hyggeligt at være sammen. 

Godt sammenhold. Pænt og rent. 

Jeg var glad for jagten. 

Fint sammenhold. 

 

Hvad kunne blive bedre:           

Flere mennesker. 

Fælles arrangementer, evt. holde kurser. 

 

Flere hyggestunder. 

Hestenavne uden på skabene, lys udenfor. 

Måske lidt flere arrangementer. 

Lidt mere aktivitet. 

 

Flere impulsive ”arrangementer” evt. ture. 

Styrkelse af forældresamarbejdet. Flere skal 

deltage i aktiviteter. 

God belysning udenfor hallen og ved 

mødding. 

Bedre lys i hallen. Forældre-involvering. 

Klubben ville blive et bedre sted hvis man 

kunne købe facilitetskort. 

Flere arrangementer. 

Flere kurser om omgang med heste og 

mulighed for at tage ryttermærker. 

Lys på gang til fold. 

Jeg vil gerne have mulighed for at træne i 

hallen. 

Flere arrangementer. Flere mennesker. 



       IDEER TIL ARRANGEMENTER 

 

Invitere til anderledes arrangementer – invitere andre klubber. 

Bustur til hingstekåring i Herning, Islændertur til Svenstrup. 

Ryttermærker (evt. inden stævne). 

Forældreudvalg. 

Udvidet stævne. 

Stævne for klubbens medlemmer, ikke kun elevstævne. 

Hestehviskerkursus. 

Sommerlejr, fællesspisning for alle. 

Kurser, Flere mennesker, mere åbent, hovslaget jævnet ud noget oftere. 

Ridetur med overnatning flere steder. 

Google drev – deleliste med opgaver. 

Facilitetskort ønskes. 

Flere stævner, Ridelejr for/med de små, strandture med hestene/ponyerne, Islænder for 

pony/heste ryttere. 

En længere ridelejr. 

Islændertur til vesterhavet. 

Vi kunne lave et arrangement hvor os store laver noget med de mindre ryttere. At mn kunne 

tage ryttermærker. 

 


