
 

Ryttermøde 4. september 2018 

Frivilligt arbejde i en rideklub 
Der er umiddelbart for lidt opbakning til staldbyggeriet. Fremadrettet er der behov for engagement. Alle har en 

mening om byggeriet, og det har lidt været øretævernes holdeplads at være i bestyrelsen. Husk, at her er alle også 

frivillige. 

Vi har brug for at alle trækker i samme retning og bidrager med det de kan. Det kan være at bage en kage, afvaskning 

af vægge, vanding af ridehaller samt hjælp til stævner. Hvis ikke vi alle hjælper, skal vi betale os fra det, og det betyder 

højere priser. 

Fremadrettet bliver der lavet arbejdsdage som man kan deltage i. Derudover hænges der en liste op med opgaver, der 

skal udføres og hvem, der kan give en instruktion til opgaven. 

Man kan altid spørge Karin om, hvad der er behov for hjælp til. 

Så vidt muligt kommer opslag i stalden og på Facebook. 

Lige pt. er der følgende opgaver, der mangler: 

• Rødt skab brækkes ned 

• Sadelrum skal males 

• Dør skal males 

Byggeaffald bliver ryddet væk når vandspiltov er færdigt. Man bedes feje efter sig, når man har striglet. 



Anvendelse af den lille stald samt luftefolde 
Dem der er i den lille stald, får lov til at blive stående, hvis de vil det. De små folde må bruges. Der er snak om at bygge 

foldene anderledes op. Husk at det stadig kun er luftefolde. Mht. solarie i den lille stald, undersøges prisen og meldes 

ud til opstalderne. 

Alle i den lille stald er dog fortsat med i fodervagten. 

Som noget nyt skal høet vejes af, man kan købe IKEA-poser til formålet af Karin (5 kr. stk.) – 5 kg til heste og 2,5 kg til 

ponyer. 

Fodervagtplanen er fastlagt og hænger i stalden. Hvis der er andre årsager, må man selv sørge for at bytte sin 

fodervagt. 

I weekenden sættes wrap/halm ned på gulvet, så man ikke skal bøvle med at få det ned.  

Prisjusteringer pr. 1/10-2018 på grund af foderpriserne 
Der kommer en prisstigning på 10 % i alt inkl. undervisning. Fuldfoder, hø, halm og træpiller er steget betragteligt i 

pris. Derudover er der også kommet en prisstigning på forsikringen. Ekstra wrap er 5 kg/dag. Ridehuskort er inkluderet 

i opstaldning. 

Undervisning 
Der er ikke arbejdet aktivt på at få nye undervisere til Tinglev, da der ikke har været megen efterspørgsel. Der 

arbejdes på at lave et springkursus, hvor Henriette ”opgraderes”. 

René Fredslund, berider fra Give, kommer og laver kursus i dressur og spring. Jo større tilslutning, jo større 

sandsynlighed for flere kurser. Mulighed for tilskud, hvis kurset gennemføres som instruktørkursus – dvs. lukket for 

udefrakommende. 

Ole underviser også gerne i spring. 

Der har været snak om at sende Karin og Henriette på Træner II-kursus, men det vurderes ikke, at de kan opnå nok i 

forhold til klubben. 

Der har været snak om at få Robin til at komme og undervise, men han ønskede kun at undervise i spring, hvorfor han 

blev fravalgt. Der er interesse for at hente en springunderviser ind, evt. hver 3. måned. 

Det står altid frit for medlemmerne at arrangere noget, det skal bare balancere økonomisk. Hvis man har forslag, 

sender man en mail til Belinda. 

Der er forslag om, at bestyrelsen arbejder på at få en aftale i hus med andre rideklubber om, at man kan bruge 

hinandens ridehuse i området uden at skulle være medlem og betale ridehuskort – også i fm. undervisning. 

Formanden kontakter de omkringliggende klubber. 

Klubbens 50-års jubilæum 
11/11-2018 har Tinglev Rideklub 50-års jubilæum. Om lørdagen vil stævneudvalget gerne arrangere jubilarstævne i 

både spring og dressur for medlemmer. Stævnet kan afsluttes med middag. 

Der er forslag om opvisningseskadrille om søndagen. Der er også ønske om åbent hus om søndagen, hvor 

udefrakommende også har adgang. Gerne Sønderjysk Kaffebord, øl og vand. 

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Vibeke, Lykke, Yvonne, Lone og Birgit, der arrangerer åbent hus samt 

middag. 

Eventuelt 
Tønder Køreskole kommer tin Tinglev den 26. september og arrangerer trailerkort for interesserede. Det koster 3.600 

kr. for 4 timers teori, 6 timers kørsel samt køreprøve. Man kan skrive sig på sedlen i stalden senest dagen før. 



 


