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Medlemmer på Svendborg Rideskole    Februar 2017 

 

Information 

1. Elevhestene/halvparter 

Der er ledige halvparter, og hvis nogen kunne tænke sig at prøve at have ”egen” hest, er der 
mulighed for halvpart på Bandit, Katja, Gotfrej, Berta, og Minnie. Kontakt Tine Kærsaa på 21900777 
for mere information.  
En anden mulighed er feriepart i efterårs- jule- vinter og påskeferien. 

2. Sommerlejr 
 

- Igen i år gentager vi succesen med sommerridelejr Uge 31 (30 juli til 3 August).  Det bliver en uge 
med masser af oplevelser og kammeratskab. Vi skal blandt andet ride dressur, springe og ride 
ponygames, og hvis vejret tillader det, tager vi også en tur ud i det blå. Vi skal også lære noget 
teoretisk om: spring, dressur, anatomi & hovpleje. Desuden vil der være andre aktiviteter og 
overraskelser! 

Tilmelding: Foregår via ”først til mølle” – princippet. Fra kl. 8.00 fredag d. 16 Februar 2018 kan man 
ringe til Mette Kjær Jensen på 5051 3527 for at reservere. 

 

3. Anden information 

 
Underviserne vil gerne at man melde afbud, såfremt man ikke kan komme. Numrene på 
underviserne står på indmeldelsen og på denne seddel. 

 

4. Daglig ledelse 

- Bestyrelsen har valgt ikke at genbesætte stillingen som daglig leder, da driften ikke kan bære det. 
Det betyder, at den daglige ledelse forestås på frivillig basis og varetages af bestyrelsen. Hvis nogle 
har noget på hjertet, skal de derfor henvende sig til bestyrelsen. Kontaktinfo ligger på vores 
hjemmeside. http://www.svendborgrideklub.dk/ 
 

Men vi kan tilbyde: 

- Undervisning dressur af Andreas Thomsen. (Kontakt Lene Strømkjær 21474114) 

Undervisning spring af Thomas Uhler tirsdage. (Kontakt Camilla Wilde 23642292) 

- Svendborg Rideklub tilbyder nu mulighed for selvpasserboks – for nærmere information kontakt 
Lene Strømkjær på telefon 21 47 41 14 samt tjek vores opdaterede prisliste. 

-  
5. Etablissementet 

Barrierer 
Barrieren er sat op i den lille hal og er blevet rigtig flot. Så vi vil gerne bede alle passe på, så den kan 
være flot længe. 
Vippeplade, der skal bruges til opstigning i stedet for skamlen er ny sat op. Skamlen er hermed 
erstattet og skal ikke stå i ridehallen mere til fare for ponyerne. 
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Lamper i den store hal 
 

 
 

Vi, Svendborg Rideklub takker Fynske Bank for donationen til LED belysningen i den store hal, 
hvilket betyder et væsentligt bedre lys og en mindre elregning. 

 

6. Kommende stævner/arrangementer 

 

Dato Stævne Ansvarlig 

10.02.2018 Elevstævne Mette Kjær 

29.06 – 01.07.2018 Pony individuelt dressur Mesterskab C-Stævne Ole Gerner 

31.08 – 02.09.2018 Pony Hold dressur Mesterskab C-Stævne Ole Gerner 

13-14.10.2018 Dressur/Spring Hest/Pony D-Stævne Jeanette Bachmann 

30.11 – 02.12.2018 Distriktsstævne dressur Hest/Pony C-Stævne Ole Gerner 

01.02 – 03.02.2019 Distriktsstævne dressur Hest/Pony C-Stævne Ole Gerner 

 08-10.03.2019  Dressur/Spring Hest/Pony D-Stævne Jeanette Bachmann 

 
For alle arrangementerne gælder der, at der mangler hjælpere! Så hvis nogen skulle have tid og lyst til at 
give en hånd, kan man kontakte Anne Strømkjær 29998635. Alt hjælp har interesse! 
 
7. Undervisning 

Man er altid velkommen til at ringe til Tine Kærsaa 21900777 for at høre om specielle ønsker mht. 
tid/hold så vil Tine, i samarbejde med underviserne, se om der kan startes nye hold op eller flyttes 
rundt på nogle af rytterne.  
 
- Undervisere: 

 
Andrea Bay Juul – 21157342 
Camilla Wilde - 23642292 
Anna Strømkjær - 30621642 
Susanne Kvist - 23671797 
Marianne S. Hofmann - 31163066 
 

Med venlig hilsen 
Svendborg Rideklub 
 


