
 

 

Kære ryttere og forældre på JORK   Dec. 2018 

                      

Så er der igen næsten gået en halv sæson. Holdene er fortsat fyldt godt op hver eftermiddag – 

det er rigtig dejligt. Der kommer heletiden nye elever til og vore forældre er gode til at hjælpe alle 

godt i gang  - tak for det. 

 

I det nye år vil vi bruge en enkelt time af undervisningen til at gennemgå staldarbejdet så alle lige får det  

genopfrisket, dette er både for forældre og ryttere.  For som rytter og forældre på JORK skal du udover at ride, strigle og sadla op 

og af også passe ”din” hest.  

Det vil sige du skal sørge for den står godt i sin boks. Det gør du ved at muge ud, strø op med nye spåner og så fylde hestens hønet 

med det antal kilo som står på bokslågen. Er ”din” hests boks blevet ordnet skal du tage en af de andre elevheste – efter aftale 

med underviseren..  Staldgang og lade fejes ligeledes, husk at fugte staldgangen så det ikke støver når der fejes.  

 

Vi har en lille bøn fra vore undervisere. Vi vil gerne bede jer respektere underviserne 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 afholdt elevstævne og julearrangement her i efteråret for vore elevryttere og der har været super flot opbakning og vore 

dygtige ponyer gjorde det igen rigtig godt. Julemanden kom på besøg og der blev uddelt 65 juleposer til de glade børn.  

 

Derudover har vi afholdt et D-stævne med deltagelse af ryttere fra andre klubber med god opbakning.  20 JOR-Kryttere kørte en 

tur til Rømø i efterårsferien for at ride på islændere. Det var igen en fantastisk tur i det varmeste vejr man kan tænke sig.  

 

Nu nærmer julen sig og vore ponyer trænger til en velfortjent ferie. Vi slutter med undervisning torsdag d. 20 december og starter 

igen op mandag d. 7. januar. 

 

I den sidste uge inden jul vil vi opfordre hvert enkelt hold til at julehygge i rytterstuen efter undervisningen. Da der er 4 hold hver 

eftermiddag kan vi som klub desværre ikke arrangere en stor afslutning pr. dag da der er 24 børn (+ forældre) så vi kan ikke være i 

rytterstuen på en gang. 

 

Efterlysning: Er der nogen som har mulighed for at hjælpe med at lukke vore elevponyer ud om morgenen/formiddagen i det nye 

år må de meget gerne sige til, da Sabrina som har lukket ud flere dage om ugen de sidste 3 år nu flytter længere væk og hun kan 

kun lukke ud nogle dage. Det tager ca. 20 min. Og tidspunktet går vi ikke så højt op i. 

 

Vi vil hermed ønske jer alle en rigtig glædelig jul og godt nytår og glæder os til at se jer igen i januar.  
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