
Nyhedsbrev forår 2020 

Kære alle rideskoleryttere- og forældre! 

Så er vi klar med vores næste nyhedsbrev til jer. Her i nyhedsbrevet kan I læse lidt mere om, 

hvad der sker på Stutsborg, om arrangementer, nye undervisere, nye heste og ponyer m.v. Vi 

håber snart, at vi kan åbne op igen, så vi kan komme i gang med alle vores aktiviteter. Læs ne-

denfor om aktiviteter, som også kan foregå hjemmefra, bl.a. ”Lav din egen kæphest” samt om 

vores løbende videoer, som I kan følge med i hjemmefra, jf. vores FB gruppe ”Stutsborg” og 

opdateringer på hjemmesiden. 
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Rideklubben og rideskolen har på deres hjemmeside  

www.stutsborg-rideklub.dk  udskrevet en konkurren-

ce. 

 

Lav din egen kæphest! 

Nu har du muligheden for at være lidt kreativ. Mens rideskolen desværre fysisk er lukket, 

opfordrer vi dig til at lave din egen kæphest. 

Så vil rideklubben, når vi igen kan mødes alle sammen, 

afholde en kæpheste fest, hvor de bedste hjemmelave-

de kæpheste vil blive præmieret. Konkurrencen bliver 

delt i tre kategorier: under 10 år, mellem 10 og 15 år, 

og over 15 år. 

Vi glæder os til at se nogle virkelig flotte kæpheste. 



I sommerferien, har vi som vi plejer, ridelejr for ryttere på Stutsborg. 

På en ridelejr har rytterne deres ”egen” pony/hest, og de rider flere gange om dagen. Ud over at 
strigle, pudse udstyr, ekstra træning i dressur og spring, balanceridning og skovture m.v. så er der 
også tid til at nusse med hesten og hygge med de andre ryttere. 

   I år er det uden overnatning. Det foreløbige program ser så   ledes ud:  

    Mandag til onsdag er det kl. 7.30—17.00 

    Torsdag kl. 7.30—20.00 

    Fredag kl. 7.30—15.00 

Vi spiser morgen mad kl. 7.30—8.00, som er frivilligt at deltage i. Dagspro-
grammet stater kl. 8.30 hvor vi henter ponyer og heste ind fra folden og gør klar til dagens rid-
ning. 

Der har været sidste tilmelding og rytterne har fået besked, men det er muligt at skrive til os på 
mail: rideskole@stutsborg.dk og komme på venteliste, hvis man ønsker en chance for at komme 
med. 

 

Ridelejr 2020 
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Mens vi alle venter på at rideskolen kan starte op igen, så vil vi la-

ve og lægge nogle  forskellige videoer op til jer på vores Facebook 

gruppe: Stutsborg 

 

Så kan I følge lidt med i,  hvordan hverdagen foregår herude, når 

f.eks. hestene kommer på fold og bliver passet. Hvordan forgår 

rengøring af boksene i rideskolestaldene om torsdagen m.v.  

Vi vil også lave nogle læringsvideoer om bl.a.: 

• Hvordan man sadler op.  

• Hvordan man ordner og pudser hestens udstyr  

• Hvordan ser vi, når vi rider rigtig diagonal i trav 

• Hvordan kan man se forskel på rigtig og forkert galop 

• Lær lidt om hestens anatomi/hvad hedder de forskellige ste-

der på hestens krop 

Vi vil desuden prøve at fange vores smed, så I kan få af se, hvordan 

hestene får nye hestesko på. Derudover regner vi med at prøve at 

gå Live med nogle af disse videoer på facebooksiden: Stutsborg  

Så HUSK at holde øje med Facebook! 
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Ryttermærker:  

Lige nu er ryttermærke 2 som skulle starte op nu her, udsat pga. Co-

ronavirus 

Ryttermærker 1 har lige været afholdt lige før jul. tilmeldingen til ryttermærke 2. har lige 

været ”åben” Det har stået på hjemmesiden og i Facebook gruppen ”Stutsborg”. For at 

kunne tage ryttermærke 2,  skal man have taget ryttermærke 1. først, da der viderebyg-

ges på det, som man har lært i ryttermærke 1. Når vi starter ryttermærke 1 op igen, kom-

mer dato og tilmelding på hjemmesiden. 

Lidt om ryttermærker: Ryttermærkeuddannelsen er et tilbud gennem Dansk ride Forbund. Her har man 

lagt vægt på den sikkerhed og basisviden, som man anbefaler, at man lærer, når man som rytter omgås 

heste. Når man tager ryttermærker lærer rytterne bl.a., hvordan man skal passe og pleje hesten kor-

rekt, og hvordan man på den sikreste måde håndterer hesten. Desuden ser vi ofte, at pigerne og dren-

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

 

Nærmere information og præcis dato omkring ryttermærkerne bliver skrevet 

på Stutsborgs hjemmeside snarest muligt,  www.stutsborg.dk  

under ”Rideklubben” og ”event” 

Hvor man også kan tilmelde sig. 

(N.b. Begrænset antal pladser!) 

Opsadlingskursus:  

Tilmeldingen til opsadlingskursus var lige startet, men vi har udsat kur-

set pga. Coronavirus, og vender tilbage lige så snart, at vi ved, hvornår vi 

kan afholde det igen. Dem som havde tilmeldt sig, står stadig på listen, 

og er automatisk tilmeldt, hvis de ønsker at deltage på den nye dato.  

Opsadlingskursus er et forholdsvist nyt tilbud på Stutsborg. Det har vist sig at have stor succes. Opsad-

lingskurserne afholdes af Juniorudvalget og går ud på, at rytterne der til dagligt går i rideskolen, kan kom-

me og få træning i, hvordan de helt selv sadler en hest op. Hos os er det vigtigt, at rytterne lærer den dag-

lige omgang med hesten i stalden at kende. Dette indebærer selvfølgelig også op- og afsadling af hesten, 

når man skal ud og ride. Derfor har Juniorudvalget nu afholdt et par kurser, der har vist sig at være super 

hyggelige og meget lærerige for rytterne. Vi bruger et par timer på at gennemgå de forskellige steps i op-

sadlingen. Ind imellem er der også tid til lidt kage og saft. Information og dato om det næste opsadlings-

kursus vil komme på hjemmesiden, så snart en dato er klar, og vil blive slået op på Facebook siden 

”Stutsborg” (den offentlige gruppe). 
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Der er kommet nogle nye ponyer og heste til Stutsborg den sidste tid (siden sidste nyhedsbrev), 

som vi hermed gerne vil byde velkom-

1. pony er Natasja 

2.  pony er Fakse 

3. pony er Tian 

Nye rideskole ponyer og heste 5 

Natasja er en hollandsk brun pony på 20 år, hvilket man dog overhovedet 

ikke kan mærke på hende. Hun er 140 cm høj, hvilke gør ,at hun er en kat. 

II pony. 

Hun har gået en masse dressur, hvor hun har gået de sværeste pony dres-

sur programmer. Hun har også sprunget en del. 

Natasja er en rigtig sød pony med et ekstra gear,  så hun kan godt være 

lidt frisk, men på den gode måde :) 

Fakse som har det flotte navn: Klepholms Skinfakse er en palominofar-

vet pony på 148 cm, hvilke gør ham til en kat. I pony. Han er 13 år og 

rigtig sød. 

Fakse har også gået rigtig mange dressurstævner, og også på højt 

plan. Han har ligeledes gået alle de højeste dressurprogrammer der er 

for ponyer. 

Fakse har dog  kun sprunget lidt før, men han gør det rigtig godt. 

Fakse er en sød og rolig pony, som dog er lidt følsom ved sit hoved. 

Han elsker at nusse, men er ikke så glad for hurtige armbevægelser 

ved sit hovet.  

Tialan Aramis, som Tian rigtig hedder, er en lille skimmel Welsh 

pony på 9 år. 

Tian er det, man kalder en kat. III pony, da han kun er 126 cm høj. 

Tian kommer oprindeligt fra Finland, men er nu flyttet til Danmark. 

Han har ikke rigtig gået så mange stævner, men han er helt klart en 

rigtig sød og dygtig pony. Han er meget elegant at se på :) 

Bonus info.: Pony-

er opdeles i tre 

kategorier efter 

størrelse 



4.  pony er Chester 

5. pony er Mikkel 

Præsentation af nye heste og ponyer fortsat 
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Chester er en  brunbroget pony på 15 år.  

Chester er en kat. II pony, da han er 134 cm høj. Han har gået en 

del springstævner før vi købte ham. Han er også en lidt fremadgående pony. 

Han vil rigtig gerne ”gå til ridning”. 

Han har også været med til nogle dressurstævner, hvilket han har klaret rigtig 

flot. 

 

6. pony er Leonardo 

Leonardo er den nyeste pony vi ar fået, han er 6 år gammel og kommer fra Ir-

land. Han er brun og ca. 140 cm høj, så han går ind under kat. II pony 

Leonardo er jo ikke så gammel, men han er meget dygtig alligevel. 

Han har ikke rigtig startet nogle stævner endnu, men det tænker vi, at han nok 

skal komme efter :) 

 

Mikkel hedder bare Mikkel, hvilket vi synes, er et flot navn til ham.  

Han er en rød pony på ca. 145 cm. Det gør, at han er en kat. I pony. 

Mikkel er en lidt følsom pony, men med hjertet på det rette sted, vil 

hanrigtig gerne gøre det godt. Han er selvgående, når man rider på 

ham og er god til at mærke sin rytter :) 

Mikkel har mest trænet derhjemme med sin tidligere ejer og har ikke 

rigtig startet nogle stævner, men har allerede fået ½ part her på Stuts-

borg, så det skal nok komme til, på et tidspunkt. 



Hovedunderviserne de forskellige dage: 

Isabella:  

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Lørdag 

Tess: 

Mandag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Karina:  

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Fredag  

Lørdag 

Julie:  

Mandag 

Tirsdag 

Torsdag 

Fredag 

Christine:  

Torsdag 

Lørdag 

 

Julie:  

Lørdag 

Amalie  

Søndag 

Emilia: 

mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 
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Bjørk:  

Søndag 



Du kan følge Stutsborg på forskellige medier. 

Facebook:  

 Vi har en offentlig gruppe på Facebook der hedder ”Stutsborg” 

Derudover har vi en side, der hedder ”Livet på Stutsborg” 

 

Følg Stutsborg på Facebook, Instagram m.v. 

Instagram:  

Vi er også på Instagram på:  

Strkrideklub 

Livet_paa_stutsborg 

Vi ser frem til flere ridetimer, træning og dejlige hesteoplevelser sammen med dig/jer 

lige så snart, at vi får mulighed for at ”åbne” Stutsborg igen. 

      Mange glade hilsner 

  Stutsborg Rideklub, underviserne på Stutsborg Rideskole  

        og  

       Peter og Marie 

8 

Stutsborg Rideskole 

Slangerupvej 6, 3540 Lynge 

Kontortid: mandag-onsdag kl. 10.00—13.00 

Tlf. nr. 48188181 

Mailadresse: rideskole@stutsborg.dk 


