
Nyhedsbrev Hedensted Rideklub maj 2018 
 
Hermed kommer nyhedsbrev fra HDR’s bestyrelse med lidt nyt om, 
hvad der er sket i klubben. Dette bliver den nye form for referater. 
Bestyrelsen holder indtil sommerferien arbejdsmøder hver tirsdag, 
da vi har mange bolde i luften og mange ideer på tegnebrættet… 
 
Bestyrelsen arbejder på at udforme et årshjul, hvor alle 
arbejdsopgaver skal plottes ind. Dette for at få mere struktur over 
de forskellige opgaver på HDR. 
 
Der bliver også lavet en opgaveliste, hvor de forskellige opgaver – 
store som små – skrives op. Dette skulle også give lidt overblik og 
sørge for, at vi ikke glemmer de større opgaver. 
 
Bestyrelsen har også taget hul på at modernisere vores økonomi. 
Der findes tekniske løsninger som f.eks. MobilePay. Dette kan 
gøre, at vi bedre kan sørge for, at kunderne betaler deres fakturaer. 
Vi har desværre en ret stor restanceliste. Den arbejder vi på at få 
nedbragt.  
 
Bestyrelsen er også gået i gang med projekt ”Ny springbane”. Det 
er et projekt, der koster op mod en million kr. Så der skal søges 
mange fonde, for at projektet kan lykkes. 
Ideen med en ny springbane med fiberbund er at give 
springrytterne gode træningsfaciliteter, trække nye springryttere til 
samt at kunne afholde store springstævner udendørs. 
 
Lars Smedegaard er desværre trådt ud af bestyrelsen, der arbejdes 
på at finde en løsning. 
 
 
 
 
 



Stalden 
Jan Christensen er ansat som staldchef og Carina Overgaard og 
Patrick Christensen refererer til Jan. 
Al henvendelse vedr. opstaldning skal ske til Jan på 40 10 88 85  
fra kl 8.30 til 11.30 på hverdage eller mail til  
staldpersonale-hdr@outlook.dk -Mail vil blive læst om morgenen på 
hverdage. 
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Bestyrelsen har besluttet, at det ikke længere er muligt at have 
hingste opstaldet på HDR. Dette drejer sig om sikkerhed. Vi er 
mange både børn og voksne, der skal kunne færdes i trygge 
rammer på rideskolen og det harmonerer ikke med at have hingste i 
stalden.  
Der har været flere henvendelser fra bekymrede medlemmer samt 
Hedensted kommune, der har opfordret os til at fokusere på 
sikkerheden. Derfor er de 2 hingste, der er opstaldet på HDR, 
blevet sagt op med en måneds varsel m fraflytning 30/6. 
 
Der arbejdes på at få lavet flere striglepladser i stalden, da det er en 
mangelvare på nogle tidspunkter. Vi regner med, at de 2 
stævnebokse i elevstalden fjernes samt at staldafsnittet m 4 bokse 
ud til torvet også laves om til striglepladser. 
 
 
Aktiviteter  
Der blev i marts måned afholdt indendørs DM i springning for 
ponyer og children. Stævnet var en stor succes. Der var mange 
glade ryttere og forældre.  
HDR fik for 3. gang en dansk mester. Maria Langhoff genvandt 
titlen. Meget, meget flot at lave hattrick. 
Stævnet krævede mange hjælpere og alle gjorde en stor indsats, 
mange tak for det. 
Stævnet gav ca. 70.000 kr i overskud. Cafeen gav ca. 30.000 i 
overskud. 
 



 
 
 
 
Der skulle have været afholdt klubmesterskaber i dressur og spring 
d. 5-6/5. Dette måtte aflyses, da klubben havde lukket for trafik ind 
og ud for at mindske smitten af Herpes virus ligesom mange andre 
klubber. Klubmesterskabet bliver afholdt på et senere tidspunkt. 
 
D. 27/5 blev der afholdt elevstævne, hvor nerverne var på højkant 
ved deltagerne. Alle klarede det flot, det var marginaler, der skilte 
dem ad. Der blev vist meget god og koncentreret ridning. 
Stævnet gav ca. kr. 3000,- i overskud. 
 



 

 
 
 



 
 
Elevskolen 
Elevudvalget har fået et nyt medlem, så udvalget består nu af: 
Tine Skou Friesesdahl, Ulrikke Kjeldgaard, Pernille Dam Madsen 
og som nyt medlem er Dorthe Bech-Nielsen. 
 
Der er efterhånden en del af parterne, der springer på elevhestene 
v Morten om onsdagen og elevhestene nyder det. 
 

 
 
 
 
 



 
Elevudvalget står for ridelejren i år, den bliver afholdt i uge 27. I vil 
helt sikkert høre mere til ridelejren, da der skal bruges en del 
hjælpere.   
 
Ridelejr 2018 
Hold 1 

Begynder m. 1 voksen 

Pris kr. 450 (1 barn/1 voksen) 

Pris kr. 550 (m/egen pony/hest udefra, der sørges selv for udmugning, foder mm.) 

Dato: Fredag d. 29.6.18 kl. 16 til lørdag d. 30.6.18 kl. 13.00 

 

Hold 2 

Let øvet (kun 2 ryttere pr. elevhest) 

Pris kr. 350 (1 barn) 

Pris kr. 450 (m/egen pony/hest udefra) 

Dato: Lørdag d. 30.6.18 kl. 15 til søndag d. 1.7.18 kl. 15.00 

 

Hold 3 

Øvede rytter (kun 1 rytter pr.hest) 

Pris kr. 1000 (m/pony/hest opstaldet på HDR) 

Pris kr. 1400 (m/egen pony/hest udefra) 

Dato: Torsdag d. 5.7.18 kl. 9 til søndag d. 8.7.18 ca kl. 16.00 

 

Se mere på HDR’s FB side, tilmelding på mail til tine.skou@hotmail.com, Tine kan også 

svare på spørgsmål omkring ridelejren.  

 
 
 
 
Handicapafdelingen 
Carina Overgaard er pr. 1/6 ansat til at hjælpe Margit Andreasen 
med at undervise i handicapafdelingen. Carina vil forsat også 
arbejde i stalden. 
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Fremtidige stævner 
Næste stævne er sløjfestævnet d. 7-8/7. Propositioner ligger på Go. 
Kontaktperson er Carina Overgaard - klub@hedenstedrideklub.dk, 
der skal også bruges en del hjælpere, så dette stævne hører I også 
mere til. 
 
 
 
 
Mvh Bestyrelsen 
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