
Nyt fra bestyrelsen 
 
Emma er kommet godt i gang i Højris og er rigtig glad for at være i klubben. 
Har i spørgsmål til hende, så tøv ikke med at kontakte hende. 
 
Nyt medlem i bestyrelsen på sekretærposten er Betina Hede. Betina er mor til Isolde, som pt. har 
2 ponyer opstaldet i hvid stald. 
 
Vores stalde er fra den 15/10 helt fyldt op. Det er dejligt, at der er så mange der har deres daglige 
gang på rideskolen og det skaber liv og glæde i stalden. Vi håber alle hjælper hinanden og tager 
hensyn. 
 
Pr. 1/11 vil der træde et nyt tiltag i kraft i elevafdelingen. Alle elever skal fremover være med i en 
rotationsordning, hvor de vil få tildelt en ny hest hver måned. Dette tiltag har vi valgt, for at sikre 
at ingen af elevhestene bliver belastet for meget eller for lidt. Emma har haft rigtig god erfaring 
med det fra tidligere arbejdsplads. Herudover skaber det også stor udvikling for rytterne at ride 
forskellige heste – og vi håber at kunne tilmelde et hold til elevkup, hvor man netop skal ride 
forskellige ponyer til stævnerne og herved har en fordel, da man er vant til det. Vi vil også have 
mulighed for at give vores nye medlemmer en god velkomst, ved at have en begyndervenlig hest 
at tilbyde dem. Rideskoleparterne vil skulle bytte heste hver 3. måned. Dvs. de rider 2 måneder på 
deres part og en måned på en ny hest. Vores dygtige undervisere vil være opmærksom på at ingen 
elev får en hest de ikke magter. Vi håber I vil bakke op om tiltaget.  
 
Alle vores elevhold er fyldt op. Vi har derfor valgt at oprette 2 nye hold. Et stor-pigehold om 
mandagen ved Emma som allerede er godt i gang og et elevhold fredag fra klokken 15.15-16.00 
ved Malou. 
 
Vi har fået lov at låne en shetlænder pony af Thea til elevafdelingen. Den flytter ind meget snart. 
 
Der er blevet afholdt elevstævne, hvilket var en rigtig god dag og økonomisk var det også godt for 
klubben. Overskuddet fra stævnet er blevet brugt til indkøb af en musik app, som vi skal bruge til 
stævner fremadrette. 
 
Ridelejeren denne sommer bød også på nogle gode dage, med en masse glade børn. 
Overskuddet fra ridelejeren + de sidste puljepenge vi har fået, er blevet brugt til at indkøbe 2 nye 
elevheste. Med i handlen var også vores tidligere elevhest Ramses. 
Phineas og Pepsi Max er flyttet ind og er snart klar til at være en del af elevholdene. 
 
Til elevstalden er der blevet bestilt nye hængsler til alle de ”blå” bokse. 
 
Pr. 7/10 vil cafeen igen være åben hver torsdag fra klokken 17.30-20. Der vil blive salg af 
pomfritter, toast, drikkevare mm. Helle Maagaard vil stå for torsdagscafeen. Det ville være dejligt, 
hvis der var en eller flere der havde lyst til at bemande cafeen en gang imellem. Kontakt Helle hvis 
du har tid og lyst til at hjælpe. 
 
Vi arbejder i bestyrelsen også på at tilbyde aftensmad udover det cafeen tilbyder til en god pris om 
torsdagen. Nærmere info kommer ☺ 
 
Onsdag i efterårsferien (uge 42) vil der være ”åbne ridehal” nogle timer til kæphestespring. 
Nærmere information om arrangementet kommer på Facebook siden. 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 


