
 Informationsbrev til alle ryttere og forældre på Jordrup og Omegns Rideklub        Juni 2017 

 

 

Sommeren nærmer sig med hastige skridt og d. 22. juni er sidste undervisnings dag på JORK 

 

Vi starter op igen i uge 33 dvs. mandag d. 14. august. 

 

Vedr. hold hvis du ønsker at skifte til andet hold - så tag kontakt til Birte 2333 8773 senest uge 27.  

 

Birte tilretter holdene hen over sommeren, så hvis du ikke hører fra Birte i løbet af sommeren skal du starte på samme hold. Tjek 

også www.JORK.dk der kommer de nye hold op så snart de er på plads.  

 

Hestene har brug for en velfortjent ferie og mange af dem kommer på græs væk fra JORK, er du passer og gerne vil ride lidt så tag 

kontakt til Birte.  

 

Vi skal have stalden vasket ned og kalket. Pga vejret har det ikke kunnet lade sig gøre her inden ferien.  

Vi håber nogle friske forældre har lyst til at komme og vaske ned med højtryksrenser i uge 27 –  

kontakt venligst Birte. 

Derefter skal der kalkes og som udgangspunkt er det ejer/passer som kalker sin egen hests boks + et spiltov. Men ekstra hænder 

er selvfølgelig velkomne. Der skulle gerne kalkes færdigt i uge 28, så alle kan holde ferie uden at tænke arbejdsopgaver på JORK. 

 

Vi havde en god 40 års jubilæumsdag i lørdags hvor der var en masse sjove aktiviteter 

 og mange kiggede forbi. Billeder herpå er fra i lørdags.  

 

Efter ferien starter vi hårdt op med et sponsorspringstævne d. 26. august.   

Det er hurtigt efter opstart så derfor lige lidt information her. Der vil være en sponsorspring klasse og alle kan være med, og fun-

gerer på samme måde som cykelsponsorløb som alle kender. Rytterne indsamler sponser pr. cm. De kan springe højt.  

Der måles på en forhindring som sættes op og det er den højeste som tæller.  

Man kan også springe med på 2 ben ☺  

Vedlagt er information og skema så i kan bruge sommeren til at kontakte jeres sponsorer. Alle kan være med. 10 cm. tæller også.  

 

Tak for en god sæson på JORK hvor vi har været stortset fuldt booket ud på alle vores hold og vi har venteliste til efter ferien, så 

det er vigtigt i melder ind hvis i påtænker at stoppe med ridning.  

 

Vi glæder os til at se jer igen i August.  

 

        

    På glædelig gensyn i August JORKS bestyrelse.  

 

http://www.jork.dk/

