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

 

Så er 2017 startet op og vi er igen i fuld gang med undervisning og planlægning af arrangementer.  

 

Så i må meget gerne sætte kryds i kalenderen på følgende datoer. Vi håber meget at se jer og jeres børn til arran-

gementerne. Der laves separate opslag og tilbydes løbende andre arrangementer end som anført her.  

 

19. februar Fastelavns optog se allerede opslag på tavlen nu. 

22. marts. Generalforsamling i rytterstuen kl. 19.00 – kom og hør hvad der sker og få en hyggelig aften. Bestyrel-

sesposterne er besat så du kan roligt møde op. 

16. april Arbejdsdag – vi håber rigtig mange af jer forældre vil komme og give en hånd med.  

6. maj  Elevstævne (1. afdeling af elevmesterskab og klubmesterskab) 

7. maj  Kvalifikations stævne i breddeaktiviteter, JORK har hold med  ponygames, pas de deux, kvadrille – kom og 

kig, det er anderledes ridning.  

10. juni 40 års jubilæumsfest – vi håber nogle forældre vil melde sig i et festudvalg.  

23. juni start sommerferie 

14. august opstart efter sommerferie 

26. august sponsorspring 

16-17. september D-stævne (2. afdeling af Klubmesterskab) 

30. september Elevstævne (2. afdeling af elevmesterskab) 

14. oktober Islænder tur på Rømø 

18. november Julestævne. 

 

Til gennemførelse af diverse arrangementer kræves en del hjælpere, hvor vi håber i igen i år vil være aktive og give 

en hånd med.  

 

Vi plejer normalt at have 2 D-stævner men har i år kun fået et stævne i efteråret, da vi ikke kunne finde en  dato i 

foråret som passede både JORK og Dansk Rideforbunds Distrikt 10 som vi er under. Derfor afholdes første afdeling 

af klubmesterskabet sammen med Elevstævnet d. 6. maj.  

 

Vi har jo desværre haft lus i stalden, men håber de nu er under kontrol igen, husk kun at bruge striglerne i posen 

hvor hestens navn står på så vi undgår smitte. Har i egne strigler skal i være meget opmærksomme på ikke at bru-

ge dem på andre og for god ordens skyld bedes i ikke bruge egne strigler før efter vinterferien igen, medmindre i 

har renset dem i det vand, vi havde stående til det i uge 4. Husk ikke at bruge striglerne i andre stalde.  

 

I de kommende uger vil der muligvis være en anden til opstart af eftermiddagstimerne da Birte er på en del ”kur-

ser” i forbindelse med sit arbejde som først slutter kl. 16. Birte møder ind hurtigst muligt og vil informere ugen før. 

I uge 9 tager Birte på Skiferie så der vil være afløsere alle eftermiddage. Mandag Ditte, Tirsdag Mette, Onsdag Ca-

milla og Torsdag Line.  

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 klat-

ter 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 un-

dervisningen, 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.  

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 og holde stedet pænt.  

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. 

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.  

   Bestyrelsen for Jordrup og Omegns Rideklub. 

http://www.jork.dk/

