
  

  

 

 
 
 

 
 

 

Det arbejder bestyrelsen 

bl.a. med netop nu…. 

 Færdiggørelse af nyt hegn 
omkring udendørsbanen 
og etablering af lys 

 Hjemsøgning af 
fondsmidler til indkøb af 
ny rideskolepony og nyt 
indendørs vandingsanlæg 

 Planlægning af Mini-
ridedage og Aktiv ferie 

 Beskrivelser af trænere og 
rideskoleponyer til 
kommende nyhedsbreve 
og hjemmeside 

 

Sæt kryds i kalenderen 

 Tirsdag, den 3. til og med 
torsdag, den 5. august 
2021, hvor vi holder 
ridelejr med Aktiv Ferie 

 Lørdag, den 7. og søndag 
den 8. august 2021, hvor vi 
holder Mini-ridedage 

 Mandag, den 9. august 
2021, hvor vi har første 
undervisningsdag efter 
sommerferien 

 Søndag den 10. oktober 
2021, hvor vi har 
arbejdsdag 

 

Kære medlem 

Med en sommerferie i kikkerten, er vi så småt ved at gøre klar til at 

takke af for denne sæson. I løbet af juli måned sender vi sms/mail med 

info om ridetider for næste sæson. 

Ponyerne har pakket deres kufferter og er klar til ferie. Nogle skal nyde 

livet på sommergræs, mens andre ser frem til at slappe af i de vante 

rammer på Ølsvej. 

I dette nyhedsbrev stiller vi skarpt på nogle grundregler for færdsel i 

klubben, som vi opfordrer alle til at følge. Derudover ser vi tilbage på 

nogle af de aktiviteter, vi har været sammen om den seneste tid.  

 

 

 

 

 
Færdsel i klubben 
 

Vores klub er et godt sted at være, og det er den bl.a. i kraft af, at vi 
har et godt fællesskab, der bygger på gensidig respekt. Derfor er det 
vigtigt, at vi værner om nogle grundlæggende regler for færdsel i 
klubben.  
 
 Der er ingen adgang i stalden, som er ponyernes fristed, hvor de 

skal have mulighed for at hvile sig og finde ro (bed eventuelt en 

voksen fra stalden om hjælp til at købe is).  

 Der er ingen adgang på foldene af sikkerhedsmæssige hensyn. 

 Hestene må ikke få godbidder i opsadlingen eller på foldene (bed 

eventuelt din træner om hjælp til at lægge dine guffere i krybben 

hos den pony, du har redet på). 

 Børn bør ikke færdes på klubbens områder uden opsyn af en 

voksen pårørende. 
 Elevryttere bør komme max en time før og blive max en time efter 

undervisning. Vær opmærksom på at der kun er opsyn med ryttere 

i forbindelse med opsadling og undervisning.  
 Klubbens område er privat ejendom – hav venligst det in mente, 

når du færdes her.  
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Arbejdsdag på SMAF 

Søndag den 6. juni var der arbejdsdag, hvor vi makkede med en række forskellige praktiske opgaver.  

Hegnet omkring vores udendørsbane blev pillet ned, og så var det ellers bare med at bore en masse huller 

til de nye pæle, så det nye hegn kunne komme op. Det viste sig desværre, at undergrunden var fyldt med 

store sten, som lavede et gevaldigt benspænd for os. Vi har dog langt fra givet fortabt i kampen mod de 

drilske sten, så der arbejdes løbende på at færdiggøre projektet.  

Ud over hegnet blev der bl.a. arbejdet på at beskære træer, fjerne ukrudt, klippe græsrabatter, rengøre 

vandkar, rydde op i striglekasser, fjerne murbrokker og efterse hegn på folde.  

Tusind tak til de mange hjælpende hænder. 

 

 

Elevstævne og banetræning 

Ved vores elevstævne, søndag den 13. maj, fik mange dygtige ryttere mulighed for at prøve kræfter 

med at ride dressur foran en dommer.  

Onsdag den 16. juni afholdte vi banetræning i spring, hvor udendørsbanen dannede rammen om et 

hyggeligt arrangement. 

Og der var altså noget ganske særligt over netop disse to arrangementer, som vi er mange, der har 

’sultet’ efter. Det er bare så skønt, at vi igen har mulighed for at være mange sammen om vores fælles 

passion for heste og ridning.  

 
Vi ønsker alle en skøn og solrig sommer.  
 
Med venlig hilsen Bestyrelsen. 
 
 


