
  

  

 

 
 
 

 
 

 

Det arbejder bestyrelsen 

bl.a. med netop nu…. 

 Etablering af nyt hegn 
omkring udendørsbanen 

 Etablering af lys på 
udendørsbanen 

 Indkøb og implementering 
af elektronisk 
administrationsssystem 

 Planlægning af mini-
ridedage for børn i alderen 
6-11 år. Der kommer 
flyers med info til elever i 
målgruppen  

 Forslag er velkomne… 

Kære medlem 

Det glæder os meget, at der igen er kommet godt gang i rideklubbens 

aktiviteter, og at både elever og pårørende har deres gang i ridehallen, 

på udendørsbanen og i opsadlingen 

For nuværende har vi besluttet, at eleverne ikke er med til at hente 

klubbens ponyer og heste i stalden På den måde har vi lettere ved at 

holde en fornuftig afstand mellem os, og samtidig er vi påpasselige i 

forhold til en meget smitsom herpesvirus hos heste. 

 

 

Nye kræfter i bestyrelsen 

Her i foråret har klubben fået ny bestyrelse, som ser frem til at 

repræsentere klubben. Bestyrelsen består af. 

 

 Anne-Marie Søgaard - Formand 

 Karen Provst - Næstformand 

 Trine Vinther Kristensen - Kasserer 

 Karina Lykke Sommer-Gleerup – Sekretær 

 Vibeke Vraa Andersen – Medlem 

 Laura Havsted Neergaard – Suppleant 

 Pernille Provst – Suppleant 

 

På klubbens hjemmeside kan du finde info om hvilke ansvarsområder, 

vi hver især varetager. Grib endelig fat i en af os, hvis du har behov for 

det.  

23. maj 2021 

Nyhedsbrev 



 

  
   

 

 Sportsrideklubben Mariagerfjord 

  
  

 

2 Prisregulering 

Efter sommerferien varsler vi prisregulering 

på elevundervisning med +25 kr. om 

måneden, hvilket betyder, at 

elevundervisningen kommer til at koste 350 

kr. om måneden/ voksne 375 kr.  

 

Miniputholdene bliver ikke omfattet af 

prisstigningen. Der har ikke været 

prisstigninger i de sidste 5 år, så 

reguleringen sker for at sikre en balance 

mellem indtægter og udgifter.  

Sæt kryds i kalenderen 

 Søndag, den 6. juni 2021, 
hvor vi har arbejdsdag 

 Søndag, den 13. juni 2021, 
hvor vi holder elevstævne 

 Onsdag, den 16. juni 2021, 
hvor vi holder 
banetræning spring 

 Lørdag, den 26. juni 2021, 
hvor der er sidste 
undervisningsdag inden 
sommerferien 

 Tirsdag, den 3. - torsdag, 
den 5. august 2021, hvor vi 
holder ridelejr for børn i 
4.–6. klasse med Aktiv 
Ferie 

 Lørdag den 7. og søndag 
den 8. august 202, hvor vi 
holder mini-ridedage for 
elever i alderen 6-11 år 

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

 

 

På med arbejdshandskerne 

Den 6. juni 2021 har vi planlagt en arbejdsdag, hvor vi skal have ryddet 

op, repareret og smukkeseret vores faciliteter. Vi håber, du vil sætte 

kryds i kalenderen og give et nap med – enten fra kl. 9.30 – 13.30 eller 

kl. 13.30 – 16.30 (du må såmænd også gerne komme hele dagen). Det 

er nødvendigt med opbakning til arbejdsdagen for at klubben kan tage 

sig ud fra sin bedste side, så vi opfordrer alle; elevryttere, 

privatryttere, forældre, kærester, ægtefæller… til at tilmelde sig hos 

Anne-Marie på tlf.: 30 24 28 05/ e-mail: 

annemarie.sogaard@gmail.com. Vi sørger for forplejning dagen 

igennem, så vi kan ’holde dampen oppe’. 

 

Fan af Claudia 

Slutteligt vil vi med glæde fortælle, at vores elevpony Claudia er i 

bedring oven på et langt og svært sygdomsforløb. Hun er nu i 

genoptræning, så hun kan blive så stærk, at hun igen kan indgå i 

elevundervisningen.    

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 

 

 
 


