
Informationsbrev til alle ryttere og forældre på Jordrup og Omegns Rideklub    

 

     

 Jordrup d. 1. september 2016 

 

 

Så er vi kommet godt i gang efter sommerferien og der er kommet omkring 10 nye ryttere, hvilket er ensbety-

dende med vi igen i år har fyldt godt op på holdene. Vi har pt. 4 ledige pladser på vores 23 hold og på enkelte 

hold har vi sat en ekstra ekvipage på. Tag godt imod de nye og hjælp dem godt i gang her på JORK, når i ser dem 

i stalden.  Vore forældre har det sidste år været super gode til at hjælpe til med diverse opgaver og hjælpe hinan-

den. Det er det vi er gode til på JORK - så fortsæt med det.   

Men spørg endelig jeres underviser eller andre fra bestyrelsen såfremt i har spørgsmål. 

 

Her lige genopfriskning af dine opgaver som rytter og forældre på JORK:   

Du skal ordne boks og give hø i hø-nettet ved ”din” hest. Du skal som rytter muge 

klatter ud og strø op med ca. 3 store skovle fulde spåner. Hø fyldes i hønet med det 

antal kg. som står på ”din” hest´s boks. 

Såfremt du er en af de ryttere som overtager en hest som er sadlet op, skal du ordne 

en af de andre ponyer i stalden, således alle heste får ordnet boks hver dag og får 

fyldt sit hønet. Derudover hjælper forældre med at samle klatter op i ridehallen under 

undervisningen, således hestepærerne ikke spredes ud i bunden.  

Husk også at feje det spiltov du sadler op i og staldgangen, så der altid ser pænt ud. Gør det til en vane at feje ud 

for den boks du muger ud ved.  

 

I synes måske der er meget at lave, så skal i huske på, at JORK ikke har nogen ansatte  

- alle er frivillige, derfor er JORK en medlemmernes klub, hvor alle er en del af at drive 

rideskolen og hjælpe til.  

 

Som noget nyt i år vil vi bruge en time i stalden hver måned (indtil jul på børneholdene) 

til at lære omgang med hesten – trække hesten, strigle, sadle op, håndtere sadeltøj,  

bokspleje mm.   

 

Vi tilbyder springundervisning  fredage og søndage, som man melder sig til pr. gang, dette er dog hovedsagelig for 

privatryttere, da vi ikke kan tilbyde så mange elevheste, men tag en snak med Birte, hvis du er interesseret i 

spring.  

 

Camilla fortsætter med Ponygames lørdag formiddage kl. 10.00 til 13.00 Man kan tilmelde sig på en elevhest eller 

med sin egen pr. gang og prisen bliver kr. 75 pr. gang. Du vil modtage girokort på dette når måneden er gået. Du 

skal tilmelde dig på skema som hænger på opslagstavlen. De ponyer som er brugbare står på listen og kan bruges 

en gang pr. lørdag. Derfor vil det blive først til mølle princip som vil være gældende. Deltager du i ponygames skal 

du sørge for ”din ponys” boks, fylde hønettet og feje staldgangen - efter samme koncept som almindelig undervis-

ning.  

Ponyen er til rådighed for passeren om eftermiddagen. 

 

Som noget nyt starter vi endnu et enkelt dressurhold op ved Kurt lørdag morgen kl. 09.00 hovedsagelig for privat-

ryttere, du skal tilmelde dig dette pr. sms til Birte, som bekræfter om der stadig er plads.  

 

Det vil sige vi nu har 21 dressurhold, ca. 3 springhold og 2 ponygames hold pr. uge, så der bliver igen godt tryk 

på ridehallen når udendørs banerne og vejret ikke lige arter sig fra bedste side.  

 

Line Brahms er startet som ny underviser om torsdagen, da Sabrina ikke har tid længere. Hjælp Line godt i gang. 

Ellers fortsætter vi med de samme undervisere.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Ekstra arbejdsopgaver:  

 Hvis en forældre eller 2 kunne hjælpe med at buskrydde/fælde træer omkring ride-

hallen ville vi blive rigtig glade – kontakt Birte. 

 Vi har stadig lidt gule blomster (engbrandbærer) stående i haven (folden ved aléen), 

som vi rigtig gerne vil have hjælp til at fjerne. Engbrandbærer skal smides i contai-

neren.  

 Derudover kommer vi til at mangle hjælpere til weekenden d. 24-25. september. 

Dels i boden og på springbanen søndag. Meld tilbage til Birte at du gerne vil hjælpe. 

 

 

Kommende arrangementer på JORK  

 

D. 24.-25. september D-stævne i dressur og spring med afvikling af 2. afdeling af klubmesterskab.       

                 Der kommer mange ryttere fra andre klubber. Tilmelding DRF-GO  

 

D. 1. oktober afholder vi elevstævne på JORK, tilmelding på separat i blanket. 

                 Her afholdes 2. afdeling af elevmesterskabet.  

 

D. 15 oktober – Islænder ridning på Røme – tilmelding på separat blanket.  

 

Uge 42 holder rideskolehestene fri for undervisningstimerne. 

 

D. 19. november – julestævne for alle vore elevryttere. Tilmelding og info kommer senere. 

             

Derudover kommer der måske en ponygamesturnering og nogle weekend kurser.    

 

 

Vi vil opfordre alle til at følge med på vores hjemmeside  

WWW.jork.dk og ligeledes tilmeld jer Jordrup og Omegns Rideklub´s Facebook, da vi her ofte ligger nyheder og 

sjove episoder op. 

 

Turridning: Hvis i rider tur eller skridter af på en lille tur efter timen, skal i huske at samle tabte hestepærer op. 

Dvs. der skal samles op indenfor byskiltet, grusvej/sti omkring brugsen og op forbi vores gamle fold på kærtoften 

og på cykelstien.  

 

Efter som alt hvad der foregår på rideskolen er på frivillig basis beder vi alle om forståelse hvis der foretages æn-
dringer i rideskolens daglige gang. Ris eller ros modtages gerne således vi kan rette op på evt. mangler eller holde 
ved de gode ting. Læg en besked i RIS og ROS postkassen i rytterstuen. Vi skal alle arbejde på, fortsat at have en 
rideskole i hyggelige omgivelser.. Tal pænt til hinanden og om hinanden.  

Pas på JORK´s faciliteter som de var jeres egne – ligeledes pas på hinandens udstyr.  
 
 

Vi forventer al opførsel og omgang på JORK er positivt. 
 

Vi ser frem til nogle gode timer sammen med jer alle på JORK i den kommende vinterperiode. 

 

     

Jordrup og Omegns Rideklubs Bestyrelse.   

 

 

 

http://www.jork.dk/

