
Informationsbrev til alle ryttere og forældre på Jordrup og Omegns Rideklub    

 

     Jordrup d. 30. november 2015 

 

 

Så står julen for døren og vi har kun 3 ugers undervisning tilbage i år. 

 

Vi har fået rigtig mange nye ryttere og det virker til alle er faldet godt til og er blevet hjulpet godt i gang. 

Hermed også en stor tak til forældre for deres store opbakning og hjælp i stald, mark mm. 

               Det er en fornøjelse at bidrage med frivillig arbejdskraft når der bakkes så godt op om vores               

               lille rideskole og de arrangementer vi afholder.   

 

Julestævnet er godt overstået og vi i bestyrelsen synes det var en fantastisk dag og dejligt at så mange 

pårørende mødte op og kiggede hvad vore ryttere kan på hesteryg.  Der var rigtig mange starter, og det 

hele forløb fint, mange starter er lig med en lang dag, men dejligt så mange trodsede kulden og blev selv 

efter julemanden havde været forbi med en  lille historie og nogle lækre slikposer. De som blev og så 

sidste del af klasse 2 oplevede også et flot juletræ ride på banen og drillenissen ”Christiana” leverede 

dagens bedste griner – Tak for det.  

 

Sidste undervisningsdag inden juleferien starter er d. 17. december og vi starter op igen  

mandag d. 4. januar 2016. 

Det vil sige at uge 51 er den sidste undervisnings uge. Normalt plejer vi at slå alle eftermiddagsholdene 

sammen og lave fælles juleafslutning, men da vi i år er så mange – mellem 18 og 24 ryttere hver dag så 

er der simpelthen ikke plads til at vi alle (børn og forældre) kan hygge på en gang i rytterstuen med æb-

leskiver. Så jeg håber i (forældre) på hvert enkelt hold måske kan aftale at man har kage/småkager med 

som kan deles ud når der skridtes af. Vi                           laver ponygames hver dag den sidste uge og 

hygger med det.  

 

Staldopgaver er fortsat at man muger ud,                        fylder hønet og fejer staldgangen ud for ”sin” 

hest boks – eller tager en anden hest såfremt, at den man rider allerede er i gang. Det er vigtigt vi hjæl-

pes med at komme igennem alle hestene hver dag – hvilket vi også vil sige mange tak for, da det er gået 

rigtig godt med at få ordnet stalden her i efteråret.  Alle grønne trillebører har P-Plads ved siloen i laden 

og den store trillebør med spåner skal stå ved døren ud til møddingen, husk at fylde spåner i hvis du har                       

                    tømt den.  

 

                    Lige en lille husker: Når i fylder hønet og hænger op i boksen: venligst følg anvisning for at  

                    binde nettet  og hænge det op. Anvisningen ses i billedform på opslagstavlen   

 

Info fra Birte omkring eftermiddagsholdene med de mindste ryttere:  

Selvom der er kommet rigtig mange nye elever, synes jeg det er gået super godt med undervisningen og 

nå alle. Selvfølgelig er der gange – specielt de sidste 3 uger før julestævnet – hvor vi øvede programmer, 

at jeg ikke lige kunne hjælpe alle så godt som jeg gerne vil. Men de som var med til julestævnet red rig-

tig flot, så de 3 gange træning var givet godt ud. De næste 2 uger er der alm. hold undervisning og den 

sidste uge leger vi nogle ponylege inden juleferien. Efter nytår vil vi en gang om måneden have en gang 

med spring, og en gang med ponygames eller andet sjovt.  

 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Jordrup og Omegns Rideklubs Bestyrelse.   

 

 
 

 

 

 

 

Springryttere: Husk at komme i god tid og hjælpe med banebygning og ligeledes hjælpe med at tage ned + harve banen. Husk også at 

efterlade stalden opryddet og fejet. Husk også slukket og låse sadelrummet hvis du er sidste rytter. 

 

Ponygames ryttere: Husk at ordre boks og hønet til den hest du låner (nøjagtig som til alm. undervisning) og ligeledes husk at feje og 

rydde op efter dig. Låse sadelrummet og slukke lyset såfremt du er sidste rytter. 


