21. oktober 2021

Nyhedsbrev
Kære medlem
Vi er godt i gang igen med en ny sæson, og der er fuld drøn på
aktiviteterne i klubben. Alle pladser på vores hold er fyldt op, og vi har
endda en venteliste med nye elever, som gerne vil starte op i klubben
samt flere elever, som ønsker at ride mere end en gang om ugen.

Det arbejder bestyrelsen
bl.a. med netop nu….


Vi har været så heldige at få fondsmidler til indkøb af en ny pony til
klubben, og vi håber, at sponsorstævnet i november kan skaffe
yderligere midler. Vi arbejder på at kunne indkøbe ikke bare én - men
gerne tre skønne ponyer/heste til klubben.
Bestyrelsen har fokus på at sikre en stabil drift i klubben oven på de
udfordringer, som Covid-19 har båret med sig. Vi har bl.a. fokus på:

Vi har planlagt en
arbejdsdag den 10.
oktober, hvor vi tager
næste ryk.


Samtidig glæder vi os over, at vores udlejere, Allan og Christina, har
valgt at renovere både rytterstue og toiletter.

Etablering af lys på
udendørsbanen
Vi krydser fingre for, at vi
snart får en godkendelse
på den ansøgning, vi har
sendt til kommunen.

Faciliteterne
Vi er i gang med at etablere nyt hegn omkring udendørsbanen og
udendørs belysning, så vi kan forlænge sæsonen for brug af banen.
Ligeledes er vi i gang med at søge midler til et nyt vandingsanlæg i
hallen, som sikrer en god og ensartet vanding af banen.

Færdiggørelse af nyt hegn
omkring udendørsbanen.



Indsamling af
sponsormidler til indkøb
af ny elevhest.
Der er planlagt et sponsorstævne den 7. november.



Underviserne og hjælperne

Etablering af nye
indendørsvandingsanlæg.
Vi har fået en flot bevilling.
fra kommunens
vedligeholdelsespulje, så
vi er godt på vej

Det er vigtigt for os at have et stærkt team af undervisere og hjælpere,
som tilbyder vores medlemmer god og varieret undervisning, der
matcher hest og rytter. Samtidig skal det være trygt og sjovt at få
undervisning i klubben – hvilket særligt er i højsædet på vores miniput
og begynderhold.

Sæt kryds i kalenderen

Ponyer og heste



Søndag, den 31 oktober
har vi Halloween-stævne.



Søndag, den 7. november
har vi Sponsor-stævne



Torsdag, den 4. november
har vi hyggeaften på
Hobro Bibliotek

Vi har fokus på klubbens behov for at råde over en række gode og
sunde ponyer og heste. Lige nu er vi ved at anskaffe nye kræfter til
klubben, så vi har et større udvalg, som vores ryttere kan ride på og
hygge med.

2

Pony-update
Vi har været så heldige, at vi har fået mulighed for at låne to nye firbenede venner: Pashmina og Babs. Vi
er ved at få de sidste detaljer på plads i kontrakterne, så begge ponyer indkøbes til klubben.
Pashmina er en smuk hvid Araber på 17 år. Hun elsker at gå fremad, og vil rigtig gerne arbejde for sin
rytter. I stalden kan hun godt lide at blive striglet og snakket med. Under opsadlingen er det vigtigt, at
gjorden bliver spændt helt løst og først strammes gradvist af træneren, når hun er kommet ud på banen,
da hun ellers kan få gjordkrampe.
Babs er en sød lille Welsh sec. B pony på 14 år. Babs er meget venlig og elsker at blive nusset, striglet og
pyntet. Hun giver gerne en god ridetur - både på banen og i skoven. Hun er meget fremadgående, men
kender alle signaler og lystrer dem gerne.
Vi er meget begejstrede for at byde Pashmina og Babs velkommen til klubben og ved, at mange ryttere vil
få glæde af dem.
Samtidig har vi taget afsked med en mangeårig firbenet ven, nemlig Hopla, som rigtig mange ryttere har
været glade for at ride på. Vi ønsker Hopla god vind videre frem.
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Aktiviteter i efteråret
Vi har flere spændende aktiviteter i støbeskeen.

Halloween-stævne
Den 31. oktober afholder vi Halloween-stævne for klubbens miniputter og begyndere. Der er en
præmie på højkant for bedste udklædning, så vi håber at se mange skrækkelige, uhyggelige og
fantasifulde udklædninger.
Sponsor-stævne
Den 7. november er der sponsor-stævne, hvor rytterne kan starte forskellige klasser og vinde præmier
ganske som vanligt. Inden stævnet skal rytterne ud og samle sponsorer, der vil betale for de
procentpoint, som ekvipagen rider til. Pengene går til indkøb af en ny elevhest og den rytter, der
samler flest penge ind i sponsorklassen, vinder et gavekort på 500 kr. samt en fin præmie, der er
sponsoreret af Mosbæk Rideudstyr.
Der er opslag omkring begge stævner på klubbens opslagstavle, hvor du bl.a. kan læse mere om,
hvilke klasser du kan starte, hvordan du indsamler sponsorater samt hvilke opgaver, du, og dine
forældre, kan hjælpe med.
Hyggeaften med fokus på hestens adfærd og fordøjelse
Den 4. november har vi en hyggeaften på programmet på Hobro Bibliotek. Denne aften er både for
ryttere og forældre, som har lyst til at høre lidt om hestens adfærd og fordøjelse. Vi byder på kage og
en kop te/kaffe eller en sodavand.
Der kommer et opslag op på klubbens opslagstavle, hvor du kan læse mere om arrangementet og
skrive dig og dine forældre på tilmeldingslisten.
Arbejdsdag
Den 10. oktober var der arbejdsdag i klubben. Tusind tak til alle der mødte frem og lagde kræfter i
vores faciliteter.
Vi glæder os til at se jer i klubben og de kommende arrangementer.
Med venlig hilsen Bestyrelsen.

