
 

Kære ryttere og forældre på JORK 

                      

Tiden flyver afsted med fyldte hold hver eftermiddag. Hestene arbejder super godt med jeres  

dejlige børn, tak for lån af dem. Ligeledes vil vi også her sende jer forældre en stor tak for den  

hjælp i yder i dagligdagen.  JORK lever virkelig op til at være en klub for alle dens medlemmer og ikke  

kun for bestyrelsen, det er dejligt at se der bliver taget godt imod nye elever som nye forældre som skal 

til at lære diverse staldopgaver. 

 

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 at 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. 

 

Sommeren er lige om hjørnet så hestene kommer forhåbentligt snart på døgnfold og når det sker skal i forældre ikke kun ordne 

boks men også sørge for der kommer hø på foldene ☺ Der skal fortsat ordnes boks hos den hest i rider og hænges et hønet op, så 

det er bare med fortsat at hænge i – det giver dejlig motion ☺  De ryttere som overtager deres hest fra forrige time koordinerer 

med underviseren hvilken hest de skal ordne hø og boks ved. 

 

Vi har lige afviklet et super godt elevstævne med ikke mindre en 81 starter. Ponyerne opførte sig alle super eksemplarisk så alle 

vore børn fik en god tur på banen. Forældre søskende og bedsteforældre så alle ud til at hygge sig i det dejligste solskinsvejr. 

 

Inden sommerferien har vi diverse arrangementer. 

12. maj deltager JORK ved sportsfesten med trækponyer. 

13. maj  har vi arbejdsdag, der skal bl.a. males dressurbane, lidt oprydning på markerne, kørsel til losseplads  mm. 

26. maj Sponsor spring se separat opslag, alle kan være med – vi skal have samlet penge ind til ny elevpony 

  9. juni Bredde dag, der vil bl.a. blive redet ponygames, pas de deux mm. 

16. juni D-stævne i dressur  

17. juni D-stævne i spring 

29-30-juni-1-juli. Ridelejr afholdes såfremt der kan findes medhjælpere se separat liste. 

29. juni -> 12. august Sommerferie. Vedr. undervisning efter sommerferien fortsætter man på samme tidspunkt som før ferien,                            

                                       mm andet er aftalt.  

 

Til vores D-stævner mangler vi ofte hjælpere til boden, banepersonale i spring, og i det hele taget også til andre opgaver. Skriv dig 

på listen på opslagstavlen når opslag til de enkelte arrangementer kommer frem 

 

 

                                                    

                                             Bestyrelsen for Jordrup og Omegns Rideklub. 


