
STØT ET GODT FORMÅL -  
BLIV MEDLEM AF  

HØJRIS RIDEKLUBS VENNER 
 
Kære forældre, ægtefæller, kærester, søskende, bedsteforældre, tidligere HJRK-ryttere og alle øvrige, som 
kunne være interesserede. 
 
For blot 200 kr. kan du være med til at gøre en forskel: Tegn medlemskab af Højris Rideklubs Venner.  
(Beløbet dækker perioden d. 01.01.17 til d. 31.12.17) 
 
Højris Rideklubs Venners arbejdsområder er hovedsageligt at skaffe økonomiske midler til Højris Rideklub 
og med særlig fokus på klubbens juniorryttere, handicapafdelingen og elevhestene.  
 
I 2016 har Højris Rideklubs Venners aktiviteter tilgodeset klubben med bl.a.: 
 

 Restbetaling af ny, handicapvenlig dør til cafeteriet 

 Maling og skabe til handicaptoilettet 

 10 stk. softbomme (de gule/hvide/blå/røde plastbomme) 

 Vinterdækken til Joe, Sunshine, Ofelia og Jatcell 

 Drikkekar til elevhestene 

 Pudsegrej til elevhestenes sadeltøj + groomingudstyr 

 6 stk. alustøtter til springafdelingen, 5 stk. spring m/fyld, bomme mv. og en plastvandgrav 

 Grimer og saltsten til elevhestene 

 Nytårstaffel 2016 for klubbens juniorryttere 

 Præmier til rytterlejr 

 Indslag ved juleshow 2016 

 Blomster, pynt og dekoration i og omkring cafeteriet mv.  

 Præmier, pokaler og rosetter til elevstævner 

 Præmier til 1.-2.-3. pladser til alle afholdte regionsstævner 

 Opstartsudgifter vedr. HJRK-klubtøj 

 
Midlerne hertil er tilvejebragt ved bl.a. medlemskontingent, fondsansøgninger, salg af ramme-
sponsoraftaler, præmieskammelsponsorat, amerikansk lotteri ved juleshow og julefrokost, trillebørlotteri 
ved stævner og ponyridning ved Hyldgårdsmarked. 
 
I juni 2016 afholdt vi sponsorstævne for klubbens ryttere, og de formåede at ride 21.583 kr. ind. 
Herudover havde vi ved stævnet også et trillebørlotteri, som indbragte 6.860 kr. Det samlede resultat på 
28.443 kr. er ”øremærket” til indkøb af en ny elevhest til Højris. Vi har endnu ikke fundet det helt perfekte 
match endnu, men vi venter også gerne på den rigtige. 
 
Ud over at støtte klubben økonomisk, vil dette medlemskab også give dig mulighed for at få indflydelse i 
rideklubben, idet du har såvel tale- som stemmeret på Højris Rideklubs generalforsamling, og du er 
endvidere valgbar til bestyrelsen.  
 
Tegning af medlemskab sker ved at indbetale 200 kr. til konto i Den jyske Sparekasse: 
 

Reg.nr. 0871 - kontonr. 6581360051 
(Husk navn på overførslen)  

 
Samtidig må du gerne sende en mail med navn og adresse til: karin.lindved@hjrk.dk 
 

Med venlig hilsen 
Højris Rideklubs Venner 

Birgit Mørup  ●  Helle Nygaard  ●  Karin Lindved 
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