
 

 

 

 

Kære ryttere og forældre på JORK   Februar. 2019 

 

 

Her lige et mini informationsbrev så i på forhånd har datoer for 2019, 

Så i har mulighed for at planlægge jeres familiekalender og tage højde for arrangementer på JORK ☺ 

Vi har generalforsamlign d. 13. marts kl. 19.00 i rytterstuen hvor vi håber rigtig mange af jer forældre vil 

møde op og høre om JORKS dagligdag og ikke mindst fremtid. Der serveres hjemmebag ☺ 

   

14. februar  Kom og se Mounted Games kl. 8.30-10.00  

16. februar  Ponygames træning for alle tilmeldte start kl. 10.00-16.00 

  3. marts  Kostumespring fra kl. 13-15 

 13.marts  Generalforsamling kl. 19.00 i Rytterstuen  

16. marts  Ponygames træning for alle tilmeldte start kl. 10.00  

  6. april  Elevstævne 

27. april  Ponygames træning for alle tilmeldte start kl. 10.00 

4. maj  Arbejdsdag 

??  Sponsorspring/Ring og Spring -aften 

25.+26. maj  D-stævne Dressur og Spring 

14.-16. juni    Ridelejr  

29. juni -> 11 August  Sommerferie  

7+8. september D-stævne Dressur og Spring 

21. sept.  Elevstævne 

12. oktober  Rømø 

16. november  Julearrangement.  

20. dec. – 5. januar  Juleferie 

 

Derudover er der ikke så meget at fortælle, andet end det går rigtig godt – undervisningsholdene er fyldt op, 

vi har lidt på venteliste. Forældre og Børn hjælper godt til med at få dagligdagen til at køre på JORK. 

 

Ris og ros modtages gerne og vi vil opfordre alle kraftigt til at møde op til vores generalforsamling for at høre 

hvordan det går på JORK. Du skal ikke være bange for at blive valgt ind i bestyrelsen, så du kan sagtens møde 

op ☺ 

                   

Vi vil opfordre jer til at kigge på www.jork.dk engang i mellem her ligges alle officielle informationer omkring 

arrangementer og diverse andet info op,  ligeledes følge med på vore FaceBook side ”Jordrup og Omegns 

Rideklub ”.  

Vi glæder os til 2019  

 

Bestyrelsen for Jordrup og Omegns Rideklub 

http://www.jork.dk/

