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Så er det endelig blevet godt vejr og hestene har været på døgnfold nogle uger. 

Staldopgaverne fortsætter og nu skal i så også lige hjælpe med at give hø på foldene. 

Hvert hold hver eftermiddag har fået en fast fold at sørge for at køre hø ud på og for-

dele i dækkene som fungerer som høhække.  

Vedr. selve boksen så er bunden stortset fjernet i alle bokse – husk dog fortsat at 

fjerne de klatter hesten efterlader. Der skal lige være lidt spåner til at kunne suge 

hvis hesten bliver tisse trængende, det er maks 3 skovlfulde.  Hestene står kun inde 

medens der er undervisning. Hønettet i boksen skal fortsat fyldes.  

 

 

Vi havde arbejdsdag på lørdag d. 14. maj og sluttede af med frivillighedsfest. Vi var 

over 30 mand hele dagen som rigtig var trukket i arbejdstøjet. Og vi fik lavet en mas-

se, hegnet gennemgået og rettet til efter nye krav omkring foldstørrelser. Der blev 

lavet plan for udgang ved udmugningsanlægget, kørt en mas-

se affald på containerpladsen og så fik vi nye vinduer i rytter-

stuen, her mangler dog fortsat lidt finish. Tusind tak til alle de 

mange som kiggede forbi og gav en hånd med, selvom det var 

i Pinsen.  

 

Derudover har vi en lille ekstra opgave med at vaske stalden ned, gerne i en weekend 

inden sommerferien.. så det håber vi også et par forældre vil hjælpe med, så vi kan få 

stalden kalket igen i år. Meld meget gerne ind om du kunne hjælpe med en højtryks-

renser og eller arbejdskraft til dette. Der hænger en seddel på opslagstavlen om du 

kan hjælpe og datoer.  

 

 

I Weekenden d. 28. og 29. maj havde vi D-stævne med ryttere fra mange andre 

klubber. Dressuren kørte fra kl. 07.00 til 20.00 lørdag og søndag var der spring fra kl. 

09.00 til 16.30 Rigtig mange kiggede forbi og rigtig mange  

hjalp til på baner og i boden – en stor tak til jer alle.  

 

I denne weekend har vi lige haft en kæmpe ridelejr med 45 

tilmeldte børn, helt fantistisk. Da Birte ikke rigtig kunne finde 

tid i kalenderen tog Ditte og Camilla sig af at arrangerer og  

afholde ridelejren – en kæmpe stor tak til dem, og det virkede  



til de allerede var ved at planlægge næste års ridelejr. Med så mange børn var det 

dejligt med ekstra hjælp fra mange forældre i nogle timer hist og pist til bl.a at sørge 

for mad mm.  3 mødre var med hele weekenden og 5 af vore store piger hjalp til det 

de kunne mellem eksamensforberedelserne. Vejret var fantastisk og humøret var højt 

mellem alle børnene som var godt trætte da de blev hentet hjem søndag efter nogle 

dejlige heste dag. Der blev sprunget, redet dressur hvor nogle fik deres første rigtige 

galop tur – alene. Der var strigle konkurrence, teori og selvfølgelig  

vandkamp i sommervarmen. En Western rytter kiggede forbi og  

lavede en flot opvisning, og så fik vi også lige besøg af en bryllups- 

karet med 2 flotte frisere foran. Tak for lån af jeres børn.   

 

Der er fyldt godt op på alle hold og vi har opstartet et par ekstra voksen 

hold, dejligt med stor opbakning/succes, hvilket så også skyldes at  

banerne er mere optagede og der næsten altid er folk i stalden. Sommer- 

ferien nærmer sig, holdene fortsætter i store hovedtræk som nu, så hvis i har andre 

ønsker så henvend jer til Birte.  

 

Der er kommet nye regler med hensyn til ridehjelme. Da JORK 

er sikkerhedscertificeret beder vi alle ryttere sørge for at deres 

ridehjelm er godkendt efter de nye regler som er gældende pr. 

1. januar 2017. Alle hjelme skal pr. 1. januar 2017 være 

VG1.01 godkendt, spørg i butikkerne om hjelmen opfylder de 

nye krav. Hvis du handler hos Tufra i Kolding og opretter dig 

som som VIP kunde opsparer du 20% af dit køb, du kan også 

vælge at støtte JORK og handle på Jordrup og Omegns Ride-

klubs VIP konto så kan vi bruge de opsparende penge næste 

gang vi handler.    

Med hensyn til fodtøj når man rider skal der være hæl på støvlen og ingen snørre-

bånd. I stalden skal skoen være lukket – gerne staldstøvler med forstærket tåkappe.  

 

I uge 24 vil der være vikar i alle undervisningstimer om eftermiddagen, da Birte og 

Sabrina skal på ferie. Sidste undervisningstime inden sommerferien er torsdag d. 23. 

juni. Og vi starter op igen d. 15. august.  

 

I har solgt Lodsedler som har indbragt lidt over kr.4000,00 – hvad kunne i tænke jer 

for de penge, ønsker i postkassen i rytterstuen inden sommerferien.  

 

Jordrup og Omegns Rideklubs Bestyrelse 

 

 

 


