
Nyhedsbrev september 2019 

Kære alle rideskoleryttere- og forældre! 

Som et nyt initiativ vil vi 2 gange årligt sende et nyhedsbrev til jer på mail med lidt information 

om aktiviteter/tiltag i undervisningen, nye ponyer og heste på Stutsborg m.v. Vi håber, at I vil 

tage godt imod det.      

Vi er nu kommet godt i gang med en ny sæson på Stutsborg. Udover holdundervisningen i ride-

skolen, der bl.a. byder på gode rideture både på banen og i skoven, så har vi et par arrange-

menter på programmet for jer rideskoleryttere.  

Ryttermærker: 

Ryttermærker afholdes efter sommerferien. 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. 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 under-

viser på Stutsborg, og hun har i mange år været tilknyttet stedet. Nærmere information og præcis 

dato omkring ryttermærkerne er 

skrevet på Stutsborgs hjemmeside,  

www.stutsborg.dk  

under ”Rideklubben” og ”event” 

Hvor man også kan tilmelde sig. 

(N.b. Begrænset antal pladser!) 
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Opsadlingskursus:  

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

Opsadlingskurserne afholdes af Juniorudvalget og går ud på, at rytterne der til dagligt går i ride-

skolen, kan komme og få træning i, hvordan de helt selv sadler en hest op. Hos os er det vigtigt, at 

rytterne lærer den daglige 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. Vi bruger et par timer på at 

gennemgå de forskellige steps i opsadlingen. Ind imellem er der også tid til lidt kage og saft. Infor-

mation og dato om det næste opsadlingskursus vil komme på hjemmesiden så snart en dato er 

klar, og vil blive slået op på Facebook siden ”Stutsborg” (den offentlige gruppe). 

Underviserne har været på kursus 

I juni 2019 afsluttede endnu en ridesæson på Stutsborg Rideskole. I starten af juni måned var ride-

skolens hovedundervisere afsted på kursus hos Søs Fejerskov-Quist. Søs, som har ”Fit2Ride”, har 

udviklet konceptet ”Rytteryoga”, som netop var det, underviserne lærte en masse om. Her lærte 

underviserne om åndedrætskontrol og betydning af åndedrættet, balance , motorik, bindevævs-

spændinger og meget mere i relation til rytternes balance og samarbejde med hesten. I denne sæ-

son, som vi nu er gået i gang med, har temaet fokus på netop disse emner, og underviserne vil ta-

ge deres læring med videre i holdundervisningen. 
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Der er kommet nogle nye ponyer og heste til Stutsborg den sidste tid, fra forår ’19 til nu, som vi 

hermed gerne vil byde velkommen, og præsentere: 

Første hest er Louis 

Louis (Kirsebærgårdens Louis) er en hest af racen Dansk Olden-

borger og er 13 år. Han er brun og ca. 163 cm høj. Han har med 

tidligere ejer gået stævner i dressur, sprunget en smule og gået 

nogle gode ture i skoven. Han er super mild af sind og en rigtig 

sød hest at ride. Vi er allerede meget glade for ham!  

Anden hest er Zar 

Zar (hedder rigtig Cheval/Baltazar, men vi syntes Zar var godt 

til ham). Han er en flot sortbroget hest. Han er 16 år, og ca. 

162 cm høj. Zar er en rigtig sød hest, med et godt tempera-

ment. Han har gået springstævner, før han kom til Stutsborg. 

Han er rigtig sød at ride og er allerede blevet meget populær 

blandt rytterne. 

 

Tredje hest er Fancy 

Fancy er en rødbroget 12 årig pony på ca. 145 cm. Hun har tidli-

gere sprunget en masse stævner. Hun er derfor rigtig dygtig til 

spring, og hun synes, at det er en fest. Fancy er en pony, der er 

meget energisk, og hun er derfor altid med ”på legen”   

 Derudover er hun også rigtig dygtig til dressur.  

Fancy har også deltaget i miltary stævner med sin tidligere ejer. 
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Fjerde hest er Anton 

Anton (hvis rigtige og lange navn er, Astor Van De Os-

broeksweg) er en pony af racen Haflinger, og han er 11 år. An-

ton er opdrættet i Holland, men vi har købt ham i Tyskland. 

Han har ikke været på Stutsborg så længe. Anton er en frem-

adgående pony med masser af ”gåpåmod”. Han har allerede 

”smeltet” et par hjerter hos rytterne.  

Femte hest er Putka 

Putka er en lille hest på 10 år, som kommer fra Kroatien, hvor 

hun har gået meget i naturen, hvilket hun også er rigtig glad 

for. Hun er en hest som rigtig gerne vil lære og har allerede 

startet sine første konkurrencer i dressur og spring, hvor hun 

har gjort det godt med halvparts rytterne på Stutsborg. 

 

Præsentation af nye heste og ponyer fortsat 
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Da foråret bankede på døren tidligere i år, var det også tiden for konfirmationer. Mange af vores rideskole-

parter og privatryttere vælger at komme ud på deres store dag og tage et billede med deres partpony-hest 

eller egen pony/hest. Vi ønsker endnu en gang alle konfirmanderne hjerteligt tillykke med deres store dag i 

foråret 

Pony ønske system i KlubModul 

Vores ”pony ønskesystem” på KlubModul er nu kommet godt i gang. Der vil blive åbnet op for 

at kunne ønske ponyer og heste til perioden: November—januar (alle måneder inkl.) d.  7/10. 

Så fra d. 7/10 til d. 20/10 skal man gå ind og ønske min. 5 og højest 7 ponyer/heste, så kan 

vi gøre vores bedste for at opfylde jeres ønsker. Hvis du/I er i tvivl om, hvilke heste, der kunne 

være gode for dig, så spørg endelig dine undervisere om råd - de kan altid hjælpe 

dig.   
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Hovedunderviserne de forskellige dage: 

Isabella:  

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Lørdag 

Tess: 

Mandag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Sophie:  

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Karina:  

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Fredag  

Lørdag 

Julie:  

Mandag 

Torsdag 

Fredag 

Christine:  

Torsdag 

Lørdag 

 

Julie:  

Lørdag 

Mie:  

Søndag 

Emilia: 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

 

Amalie:  

Søndag 

Vi har fået killinger  

I år har vi igen fået ”Stutsborg killinger”. Her ses nogle af 

dem med vores søde elev, Emilia. 

 

Der er stadig et par af dem som me-

get gerne vil have et godt og kærligt 

hjem. 

Hvis det er noget for jer at få en killing fra Stutsborg, skal I 

kontakte Karina på  

mailadr. Karina@stutsborg.dk 

Og aftale nærmere med hende. 
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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. 

      Mange glade hilsner 

  Stutsborg Rideklub, underviserne på Stutsborg Rideskole  

         og  

Peter og Marie 

Klubmestre 2019 

Vi har i weekenden d. 7.+ 8. september fået 4 nye klubmestre i hhv. pony/dressur, hest/

dressur,pony/spring og hest/spring på Stutsborg. Vi ønsker de nye klubmestre tillykke med titlen.   

Ditte og Herkules  

Ida og Damm 

Sille og Ruby 

Mathilde og Tricksy 

På vej mod den store balje med vand Ned i baljen    
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Stutsborg Rideskole 

Slangerupvej 6, 3540 Lynge 

Kontortid: mandag-onsdag kl. 10.00—13.00 

Tlf. nr. 48188181 

Mailadresse: rideskole@stutsborg.dk 


