
 

Kære ryttere og forældre på JORK 

                      Så er det vist ved at være tid til en lille hilsen fra rideskolen og bestyrelsen ☺ 

 

Alle eftermiddagshold er fyldt fuldstændigt op og vore ponyer klarer det så flot. Underviserne gør  

deres bedste for at fordele ryttere og ponyer så alle får en god oplevelse.  

Alle vore forældre har igen været gode til at tage imod de nye og hjælpe dem i gang  

en stor tak til jer for det. 

Vi har pt. 10 børn stående på venteliste, de fleste til trækhold, men har valgt ikke at starte flere hold op da vi skal passe på vore 

ponyer. Derudover er ridehallen fast booket med undervisning fra kl 16.15 til 20.45 hver dag mandag til torsdag, fredag er der 

ponygames kl. 16.30 til 18.30, lørdag undervisning kl. 09.00-09.45, søndag spring kl. 10.30-12.30 og mountedgames kl. 19.00-

20.00 

 

Vi har dog en lille bøn fra vore undervisere. Vi vil gerne bede jer respektere underviseren og lade underviseren undervise jeres 

børn, og selvfølgelig hjælpe til når i bliver spurgt + hjælpe med ad samle klatter op fra banerne så underviseren ikke skal bruge tid 

på det. Nogle forældre synes måske det går for langsomt frem og kan se nogle åbenlyse fejl deres barn laver, men det er hold 

undervisning og er man for krævende ved de mindre børn og ”efter” dem hele tiden med at holde korrekt på tøjle, ride rigtig 

diagonal osv. så mister de måske hurtigt lysten til ridningen og det ønsker vi jo ikke.  

Underviserne gør deres bedste for at alle får en god time hver gang. Nu er vi godt i gang og hver underviser laver deres egne 

planer for om der skal lidt andet ind i undervisningen så som agility, arbejde fra jorden, ride uden sadel, spring osv. 

 

Vi har lige i september afholdt vores eneste D-stævne weekend i år hvor vi desvære kun havde 55 dressurstarter (vi plejer at have 

90+) om lørdagen og spring om søndagen med kun 53 starter. Men vores nye dressurbane var super god og høstede mange roser 

så nu forventer vi kæmpe tilslutning til næste års forhåbentlig 2 D-stævner. Ved D-stævnet blev Sabrina og Ikaros klubmester i 

dressur for hest, i pony klassen blev der desværre ingen klubmester da Stephanies pony Freja blev syg under opvarmningen og 

Josefine trak sig fra klassen da hun var eneste modkandidat. I Spring blev Mille og Jupiter klubmester ved ponyerne og ved 

hestene trak Sabrina sig, da Dittes Raket var blevet dårlig om natten.  De 2 klubmestre kåres til vores julestævne. 

 

Derudover havde vi 30. september vores elevstævne hvor der så var fuldt hus med ikke mindre en 48 dressur starter og  35 

springstarter, selvom vejret var strålende i ordets bogstaveligste forstand – med småregn fra kl. 9 og mere tiltagende fra kl. 13 til 

17 så havde vi et super godt stævne. Vore nye bane holdt igen til den megen regn – JUBIII… Birte og Ditte var meget stolte over så 

flot rytterne red programmerne og JORK´s ponyer gjorde det helt fantastisk trods de blev drivvåde. Vi fik kåret de 2 elevmestre 

som i dressur blev Caroline Lund Mejer på Flicka – hvilket kom som noget af en overraskelse da hun kun havde 2 point med fra 1. 

stævne. I spring var der til gengæld kamp til stregen, da der var 2 ekvipager Signe og Vulkan + Laura og Sweety som havde lige 

mange point efter de 2 afdelinger. Derfor måtte de ud i en omspringsrunde hvor begge ekvipager gjorde det super godt, men 

Sweety og Laura kom hurtigst rundt på banen, derved blev Laura Thielsen den nye elevmester i spring. De 2 elevmestre bliver 

kåret til vores julestævne.  

 

Det er snart efterårsferie hvor vore dygtige ponyer skal holde fri. Traditionen tro er vi ca. 25 ryttere som tager til Rømø lørdag d. 

14. oktober og rider på islændere i 2 timer, og så håber vi bare vejret vil arte sig fra sin bedste side, men ellers husk at tage godt 

med tørt tøj med. I uge 43 er vi igen klar til at undervise alle de dejlige børn som kommer på JORK. Vi afholder vores julestævne 

lørdag d. 18. november hvor vi igen forventer stor opbakning. Julemanden vil helt sikkert komme på besøg og Annis Julebod vil                

                                                                                                                                      byde på dejlige lune æbleskiver + meget mere. 

                                                   Juleferien sidste undervisningsdag er d. 22. december og vi starter op igen mandag d. 8. januar. 

 

                      Bestyrelsen for Jordrup og Omegns Rideklub. 

Husk karabinhage under knuden 

så nettet kommer så højt op 

som muligt 


