
  

  

 

 
 
 

 
 

Det arbejder bestyrelsen 

bl.a. med netop nu…. 

 Køre de to nyindkøbte 
heste ind i klubbens drift. 

Sæt kryds i kalenderen 

 Mandag, den 21. februar 
2022 er første 
undervisningsdag efter 
vinterferien 

 Tirsdag, den 22. februar 
2022 kl. 19.00, hvor der 
afholdes 
generalforsamling.  

Samme dag holder vi 
Team Teens, hvor der er 
fastelavnstema med 
udklædning og 
tøndeslagning.  

Kære medlem 

Endelig har vi lagt mundbindene og ser frem mod en tid, hvor vi 

forhåbentlig ikke kommer til at opleve flere Corona-benspænd. Vi 

glæder os over, at vi nu kan gennemføre den planlagte undervisning, 

og det kribler i os for at komme i gang med at planlægge spændende 

aktiviteter for vores heste og ryttere. Igen vil vi sige stor tak til alle, der 

trofast har bakket op omkring vores klub.  

 

Parter på elevhestene 

Der er mange, der ønsker have part på en af klubbens heste, og det 

kan på mange måder være en win-win løsning for både hest og rytter. 

Hesten bliver motioneret, passet og forkælet, mens rytteren får 

mulighed for at snuse lidt til, hvad det vil sige, at have egen hest og 

dygtiggøre sig som rytter og hestepasser.  

For at få part på en hest skal rytterens størrelse passe til hesten, og 

derudover skal der være god kemi mellem hest og rytter. Ligeledes 

skal rytteren være temmelig selvhjulpen og/eller have en familie, der 

er hestekyndig. Ud over at rytteren skal ride og passe partshesten 

indebærer ordningen også, at rytteren og/eller rytterens familie skal 

håndtere alle elevhestene. Netop denne opgave kan være en stor 

mundfuld, når det blæser og alt bevæger sig omkring hesteflokken, 

eller når de kommer op at ”diskutere” ved hegnet om, hvem der er 

størst, flottest og hurtigst… 

Har du eller dit barn et ønske om at få en part, så grib fat i Karen 

Provst, som kan fortælle nærmere om ordningen og notere dit navn på 

ventelisten. Det ligger os meget på sinde, at gøre os umage med at 

sikre et godt match mellem hest og rytter. Derfor er partsordningerne 

altid en konkret vurdering fra gang til gang, hvor vi også tager 

underviseren med på råd, da de har det bedste kendskab til rytteren. 

 

 

 

18. februar 2022 

Nyhedsbrev 
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To nye heste i stalden 

Som I måske har bemærket, har vi fået to nye elevheste til klubben. Denne ene hedder Lucky Penny og den 

anden hedder Don Pedro.  

Penny er en sort broget Tinker hoppe på 8 år, som er importeret fra England. Hun er ca. 146 cm. i stang og en 

rigtig flink pony. Hun skal stille og roligt i gang, da hun stadig mangler lidt på formen.  

Pedro er en spansk PRE vallak på 16 år. Han er brun uden aftegninger og ca. 160 cm. i stang. Han er er både 

ride og kørevant. 

De smukke fotos er venligst udlånt af Charlotte Zachariasen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Med venlig hilsen Bestyrelsen. 

 

 

 


