Du modtager dette fordi du har tilmeldt dig Sønderborg Rideklubs nyhedsbrev.
Har du problemer med at se denne mail? Se den i din browser. Ikke interesseret mere? Meld fra.

I dette brev

Hej

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er godt overstået. Jeg vil gerne
takke for det fine fremmøde og den gode stemning.
Der blev valgt 4 personer ind i bestyrelsen. Det er
Annette Holm Madsen, Nicole Auerbach, Ulrik
Kastrup og Torben Jørgensen. Som suppleanter blev
valgt Christina Dyhr Kostow og Joan Andersen.
Referat fra mødet vil kunne ses på hjemmesiden i
løbet af 1 uges tid.
Til generalforsamling blev championatsvinderne for 2012 hædret. Det drejer sig om
Helena Viller pony spring, Ann-Katrine Christiansen pony dressur, Sisse
wacherhausen hest spring og Sandre Kellman hest dressur.
Tilbage til toppen^

HØ/WRAP
Der er rigtig mange, der er begyndt selv at hænge hø/wrap op i boksen. Ved en
prøvevejning af de net, der hang i boksene sidste weekenden, har vi fundet, at der
hænger helt op til 20 kg. hø/wrap i nogen bokse.
Vi vil gerne minde om, at man i følge opstaldningskontrakten må fodres med 10 kg.
hø/wrap pr. døgn. Det er hvad en alm. hest har brug for. Ponyer skal have tilsvarende
mindre alt efter deres størrelse. Vi minder om, at man betaler mindre for hø til en
pony. Det ser derfor desværre ud til, at det er nødvendigt for driftsudvalget, at lave
nogle regler for brug af hø/wrap.
Der må højst hænge 2 net med små huller i boksen. De må højst tilsammen veje 10
kg. for en hest og 7 kg. for en 1’er pony. Nettene vil regelmæssigt blive kontrolvejet
af personalet. Hvis heste får mere hø/wrap end der betales for ifølge kontrakten vil
der blive udskrevet en ekstraregning.
Tilbage til toppen^

PERSONALE FREM TIL SOMMER
Michelle kommer tilbage på søndag, da hun ifølge skolen skal have mere praktik før
hendes uddannelsesforløb er færdig. Michelle skal være hos og til d. 30/6. Desuden
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kommer Peter tilbage i en praktikperiode mere. Han skal indtil videre være hos os i 8
uger. Ydermere har vi tilbudt efter-praktik til en elev mere. Det drejer sig om
Malene, som skal være hos os til først i juli. Peter og Malene er hos os uden
omkostninger for klubben. Desuden vil der muligvis komme en pige som uden
omkostninger vil hjælpe Michael med hestene.
Tilbage til toppen^

DRF REPRÆSENTANTSKABSMØDE
DRF repræsentantskabsmøde vil i 2013 blive afholdt d. 14. april på hotel Comwell i
Sønderborg. I den forbindelse har vi tilbudt at repræsentanter fra distrikterne kan
afholde møde på SØR lørdag d. 13. april. Samt spise morgenmad på SØR om
søndagen. På repræsentantskabsmødet deltager Anette Holm Madsen og Inge Tylvad.
Tilbage til toppen^

DRF INFORMERE OM ONLINE MAGASIN
Dansk Ride Forbund har fået et nyt online magasin målrettet klubber og ryttere
I finder det her:

http://www.formegon.dk/DRF SPOT 1 publication/
Vi håber, I kan lide magasinet – vend endelig tilbage med ris, ros og gode forslag til
de kommende numre.
Tilbage til toppen^

RINGRIDERFESTEN FÅR IGEN BESØG AF
GARDEHUSARREGIMENTETS HESTESKADRON
De skal derfor igen i år være på SØR. De kommer torsdag d. 11. Juli om
eftermiddagen og tager hjem mandag d. 15. juli.
Tilbage til toppen^

LOUISELUND RIDECENTER
TILBYDER 3 SPÆNDENDE
WORKSHOPS MED RASMUS
BAGGER
Den 18. oktober 2009 vandt Rasmus Bagger EM Guld
i Moderne Femkamp (skydning, fægtning, svømning,
ridebanespringning og løb).
Rasmus Bagger fortæller: “Det er vigtigt for mig, at
kunne “walk my talk”, og derfor udfordrer jeg ofte
mig selv, ved at sætte mig et krævende mål og nå det!

I weekenden blev det således til EM GULD i Moderne Femkamp! Jeg tror nemlig på
og underviser i, at 80% af enhver præstation kommer fra psykologien og kun de
sidste 20% kommer fra “teknikken”.
Se mere på hjemmesiden www.sonderborg-rideklub.dk

Tilbage til toppen^

D9 GENNEMFØRER KURSUS I
STÆVNETILRETTELÆGGELSE 9. MAJ.
Kurset omfatter en teoretisk gennemgang af et stævnes tilrettelæggelse, udskrivelse af
propositioner, udarbejdelse af program og meget mere, samt reglementskendskab.
Klubben betaler deltagelse for medlemmer af dressur eller springudvalget.
Henvendelse til Inge Tylvad
Tilbage til toppen^

Kender du nogen der kan være
interesseret i dette nyhedsbrev?/>

Du modtager denne e-mail fordi du
har meldt dig til SØR's
nyhedsbrev./>

Sønderborg Rideklub
Huholt 17A, 6400 Sønderborg
74 43 50 49

