
Nyhedsbrev 
Velkommen tilbage efter sommerferien 

Vi har nu været i gang i lidt over en uge, og det har være så godt at se jer alle igen. Pony-

erne har holdt en velfortjent ferie efter 2 gode ridelejre. Vi er allesammen rigtig glade for at 

komme i gang igen. Sommerferien er også blevet brugt på at får spulet og vasket ridesko-

lestaldene ned, og derefter malet, så alle ponyerne– og hesten er 

kommet ind i super flotte bokse igen. 

Ønske ponyer inden d. 14/9 til oktober og frem 

Vi har nu åbnet op for, at I kan ønske ponyer og heste på hjemmesiden for oktober må-

ned og frem. I kan ønske fra d. 21/8—14/9. 

Man ønsker ved at gå på hjemmesiden www.stutsborg.dk  og gå under ”mine tilmeldin-

ger”. Øverst er der en grøn bjælke (er kun synlig fra d. 21/8—14/9), hvor I kan ønske 

ponyer. Man skal ønske min. 5 og max 7 ponyer/heste.   

Ny pony: Donna 

Donna er en 12- årig dun farvet pony hoppe. Donna har vi 

fået i sommerferien, så hun har ikke været her så længe. 

Donna har gået rigtig mange stævner i spring, og sprunget 

op til MA* som er 115 cm højt med tidligere ejer. 

Donna kan også rigtig meget dressur, og er en pony som rig-

tig gerne vil ”arbejde”.  



Nyt projekt - enetime i dressur på alle niveauer 

Vi starter i september forsigtigt op med at tilbyde enetimer på nogle af vores dressur ponyer og heste i 

samarbejde med vores dressurtræner Morten Nidløse. 

Vi har haft stor efterspørgsel på enetimer i dressur—også for ryttere, som ikke har deres egen pony/

hest. 

Formålet med projektet er at tilbyde lærerige, inspirerende og givende ridetimer. 

Hestene og ponyerne som bruges er:  

Magic, som er udannet i dressur op til Intermidiaire/Grand Prix  

Fakse, kan alle øvelser/har gået ponydressur op til det sværeste ponyprogram PRM 

Logstor, kan alle øvelser til M-Klasser 

Opstartsdage er mandag og fredag formiddag. På sigt vil der også være mulighed for at booke timer 

om eftermiddagen/aftenen fra oktober/november måned efter nærmere aftale. Begrænset antal plad-

ser i opstartsfasen. 

Intro. pris for mandag og fredag formiddag: 

Pris pr. time (30 min. varighed)  

Kr. 500,- (Fakse) 

Kr. 600,-(Logstor) 

Kr. 800,- (Magic) 

Prisen inkluderer, at ponyen/hesten står opsadlet og klar til enetime, når rytteren møder. Mødetid er 

ca. 15 min før,  hvor man møder og varmer op inden undervisningen. Morten Nidløse er personlig træ-

ner i dressur og står for undervisningen. Morten Nidløse underviser på alle niveauer (fra begyndere til 

øvede), og vi vælger den rigtige hest ud fra rytterens tidligere rideerfaring.  

Skriv på vores mailadresse: rideskole@stutsborg.dk,  hvis det har din interesse?  

Morten Nidløse udtaler følgende om projektet:  

”Formålet med ridetimen er, at give rytteren en inspirerende, givende og lærerig oplevelse i samspil 

med den pony/hest, som vi vælger. Rytteren får  med min hjælp mulighed for at prøve at udføre nogle 

af de sværeste dressurøvelser, som for mange ryttere virker uopnåeligt”. 

Fakse Logstor Magic og Morten Nidløse 



Ryttermærker 

Ryttermærker er noget, som vi afholder på Stutsborg. Vi vil starter dem op igen så snart det er muligt. I kan se på hjem-

mesiden lige så snart, vi har åbnet op igen. Lige nu har tilbuddet været i bero p.g.a. Corona situationen. 

 Ryttermærkeuddannelsen er et tilbud gennem Dansk ride Forbund. Her har man lagt vægt på den sikkerhed og basisvi-

den, som man anbefaler, at man lærer, når man som rytter omgås heste. På uddannelsen lærer rytterne bl.a., hvordan 

man skal passe og pleje hesten korrekt, og hvordan man på den sikreste måde håndterer hesten. Desuden ser vi ofte, at 

pigerne og drengene hygger sig og samles om en fælles interesse, hvor de samtidig skaber nye venskaber. 

Det er Hanne Hougård Nielsen, der underviser ryttermærkerne. Hanne har tidligere været underviser på Stutsborg, og 

hun har i mange år været tilknyttet stedet. Nærmere information og præcis dato omkring ryttermærkerne bliver skrevet 

på Stutsborgs hjemmeside,  www.stutsborg.dk  

under ”Rideklubben” og ”event” 

Hvor man også kan tilmelde sig. 

(N.b. Begrænset antal pladser!) 

Bjørk har undervist hos os som hjælpe un-

derviser og senere hovedundervisere de 

sidste 5 år.  Bjørk har redet på Stutsborg 

siden 2012. 

Bjørk har selv 2 konkurrence heste, som er 

opstaldet på Stutsborg. Bjørk er selv en 

dygtig konkurrencerytter. 

Nye  

i vores faste  

undervisningsteam 

Ida har også undervist på stutsborg som 

hjælpeunderviser i mange år, Ida har fået 

sine egne hold. Ida har redet på Stutsborg 

siden 2007 

Ida har sin egen  fjordhest opstaldet på 

Stutsborg, som hun har redet mange stæv-

ner på. Hun har bl.a. deltaget i DM, EM og 

Nordisk Mesterskab for fjordheste med 

flotte resultater. 

Julie E. går på barsel 

Julie, der er en del af vores faste undervisnings team, er i lykke-

lige omstændigheder og går derfor på barsel i løbet af septem-

ber. Julie regner med at komme tilbage og undervise igen hur-

tigst muligt. Men i starten skal hun lige have lidt ekstra tid sam-

men med sin kommende søn. 



Vi glæder os til den nye sæson med jer 

Hovedunderviserne de forskellige dage: 

Tess: 

Mandag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Emilia: 

mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Lørdag 

Karina:  

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag  

Lørdag 

Julie E.:  

Mandag 

Tirsdag 

Torsdag 

Fredag 

Julie G.:  

Onsdag 

Lørdag 

Amalie  

Lørdag 

Bjørk: 

mandag  

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Søndag 

Emilia er p.t. på skole til starten 

af oktober 

Glemmetøj 

Vi har fået tømt glemmekassen og alt glemt tøj bliver lagt frem fra mandag d. 24/8—mandag d. 31/8. der er bl.a.  glemt 

tøj fra ridelejrene i år.  

Så I må meget gerne se, om der er noget af det som er jeres? Efter d. 31/8 bliver det givet til videre til genbrug/

velgørende formål. 

Ida V. 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Lørdag 

Klubmesterskabsstævne 

Vi holder stævne lørdag og søndag d. 5.+6 september, hvor vi skal have fundet årets klubmestre. Det plejer at 

være et festligt stævne med masser af god ridning. I er velkommen til at komme og kigge. Der er dressur om 

lørdagen og spring søndag, og flere af rideskole ponyer– og heste skal deltage. 

Vi bliver nødt til at aflyse mellem– og store hold om lørdagen d. 5. september. Alle ryttere får mail med info 

herom. Vi håber at I kommer ser stævne. Der kommer en Pølsevogn til stævnet med et 

lækkert udvalg af sandwich, pølser, kage m.v. 

 


