Maj 2018
Kære medlemmer
Vi er allerede nu, et godt stykke inde i år 2018, hvilket betyder at der er sket, og sker en
masse i vores rideklub.
Vi sagt farvel til afgående og goddag til nytilkomne bestyrelsesmedlemmer, hvilket giver nye
kræfter og ideer til klubbens videre drift. De første bestyrelsesmøder har vi brugt på at finde
hinanden og hvilke styrker vi hver især kan bidrage med, dette gør at vi nu står stærkt og er
klar til arbejdet for at få vores allesammens klub til at kunne løbe rundt i fremtiden. Men som
mange ved er økonomien et punkt vi kæmper hårdt med, derfor har vi set os nødsaget til at
nedlægge Laila Rasmussens stilling som daglig leder på rideskolen pga økonomiske
årsager.
I praksis betyder det, at Laila har sidste arbejdsdag d. 30. juni 2018. Bestyrelsen arbejder i
skrivende stund på en brugbar løsning fremover, og vil komme med en udmelding, så snart
den er klar. Selvom vi har set os nødsaget til at nedlægge en stor stilling i klubben, betyder
det på ingen måde at rideklubben er under afvikling, men at den nuværende form er for dyr i
drift og vi derfor er igang med at tænke nye tanker. Dette skulle gerne ende ud i at vi efter
sommerferien er mere driftsikre, med nye tilbud til alle vores medlemmer.
Vi takker Laila for sit gode arbejde indtil nu, og ønsker hende held og lykke fremover.
Vi har fået taget godt hul på vores elevstævner, og har indtil nu afviklet 1. og 2. afdeling af
klubmesterskaberne. Det er dejligt at så mange af klubbens medlemmer og elever deltager i
elevstævnerne, som altid byder på mange flotte ridt.
Det næste elevstævne er sponsorstævnet, som afholdes d. 24. juni, hvor vi håber at kunne
indtjene penge nok til en ny elevhest, ligesom vi formåede i efteråret.
Stævneudvalget planlægger udover elevstævnerne også nogle lidt større stævner, altså
D-stævner, hvor der kommer ryttere udefra. Disse stævner er med til at give en lille
indtjening til klubben. Første stævne var allerede i starten april, hvor vi med stor succes
afholdte et Ring og Spring stævne med 37 starter og fin indtjening til klubben. Som altid var
der god stemning blandt deltager og frivillige. Dejligt at så mange havde tid til at komme og
hjælpe en fredag aften. Desværre var vi nødsaget til at aflyse det 2-dages D-stævne, som
skulle have stået d. 5.-6. maj, pga. smittefare, for den florerende herpes virus, som vi
heldigvis har holdt væk fra vores rideklub.
Heldigvis har stævneudvalget flere stævner i ærmet. Der er bl.a. andet ring og spring fredag
d. 13. juli fra kl. 17, og et stort 2-dages dressurstævne d. 25.-26. august.
Der er brug for hjælpere til afviklingen af begge stævner, og der er opgaver for børn på 10+
og forældre som ikke har forstand på hest.
Hjælpere er fortsat svære at opdrive, hvad enten det gælder afvikling af stævner, salg i
cafeteriet eller arbejdsdage. Vi håber fortsat at alle medlemmer og deres forældre vil donere
en dag til hjælp i klubben. Hvis alle giver lidt, kan vi bedre deles om opgaverne, og så kører i
ikke så let sur i det.

Der er arrangeret arbejdsdage weekenden før alle D-stævnerne, hvor der skal gøres klar til
stævne, og ordnes andet vedligehold i klubben. Næste arbejdsdag er d. 7/7. Vi starter kl. 9
med fælles morgenmad hvorefter vi går i gang. Til denne arbejdsdag er der bl.a. brug for folk
med buskryddere, som kan hjælpe med at få slået græsset under hegnet til springbanen, og
andre steder, hvor det er svært at komme til.
Som mange har bemærket er der kommet 3 nye elevheste. Først kom Lady, som er en den
lille brune pony på 128 cm. Hende købte vi for de penge vi tjente til sponsorstævnet i
efteråret. Derefter kan Dream Peak, som er den store brune traver. Ham har vi fået foræret,
hvor efter der er brugt lidt tid på at få ham skolet, så han kan bruges som elevhest. Han er
ved at begynde at være klar til at gå med på nogle af holdene nu. Sidste nyankomne er den
broget 3’er pony, Tulle. Hende har vi med sved og tårer fået sponsoreret. Hun er allerede
godt i gang på elevholdene.
Når nye hestekræfter kommer ind, betyder det desværre også, at vi skal sige farvel til nogle
af de gamle. Vi har allerede sagt farvel til Asterix som desværre fik problemer med bentøjet,
og måtte forlade os lidt akut. Inden sommerferien skal vi også sige farvel til vores alle
sammens Daisy, som har udtjent sin værnepligt hos os, i rigtig mange år. Det er trist at skal
tage afsked med vores kære elevheste, men hestenes velfærd SKAL være førsteprioritet,
hvorfor beslutningerne skal tages ind i mellem.
Inden længe, og inden vi går på sommerferie er der ridelejr. Jubii :-)
Ridelejren har været svær at få stablet på benene i år, men med fælles indsats er det lykkes.
Ridelejren slutter i år torsdag aften d. 5/7 hvor der vil være fællesspisning for alle. Alle er
velkomne til at komme. Mere info herom vil komme på hjemmesiden, når vi nærmer os.
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