Nyhedsbrev
Vi er nu kommet godt i gang med den nye sæson på Stutsborg. Vi er så glade for at se jer allesammen
igen efter sommerferien. Vi har allerede nydt alle ridetimerne med jer, som har været her indtil videre
- og glæder os til mange flere. Efteråret er på vej, men vi har heldigvis været heldige
med, at vejret stadig er rigtig godt.

Ønske ponyer fra november og frem
Vi har nu åbnet op, så I kan ønske ponyer til november og frem. Ønskeperioden er startet fra
d. 21/9 og slutter d. 24/10. Så I kan sidde derhjemme, eller hvor I nu har mulighed for at logge på en computer eller tlf. og ønske til den nye periode.
Man ønsker ved at gå i ”mine tilmeldinger” (øverst i højre hjørne) på hjemmesiden, og derfra kan man
se i toppen af billedet, hvor man kan ønske minimum 5 og max 7 ponyer, man godt kunne tænke sig at
prøve at ride på.

Handicap– og hensyntagende undervisning
Vi er så heldige at vores instruktør, Jeanne, er tilbage fra barsel og har genoptaget undervisningen hos os.
Jeanne er uddannet Dyrepasser med heste som speciale og rideinstruktør. Jeanne har arbejdet i 4 år på
Stutsborg, før hun gik på barsel.
Hun underviser i handicap– og hensyntagende ridning, hvor det muligt for næsten alle med fysiske- og psykiske handicaps og udviklingshæmmede at kunne komme til at ride.
Det at sidde på hesten er med til at afspænde musklerne og give øget
bevægelighed. Samtidig giver det, udover de fysiske fordele også en
sanseoplevelse. Jeanne samarbejder med Dorte Paludan, som er uddannet handicapinstruktør, og også er formand af Handicapudvalget
og for Stutsborg Rideklub. Man kan tilmelde sig direkte hos Jeanne og
aftale en gratis prøvetime med hende.
Kontakt Jeanne på tlf.nr. 50788181 eller på mail:
Handicapridning.stutsborg@gmail.com hvis det har din interesse

Ny Hest: Klaus
Er en flot sort vallak. Han er racen Oldenborger og er
4 år gammel. Klaus er super sød og stille og rolig. Vores forventninger med ham er, at han skal med i vores
hesteteam til hensyntagende– og handicapridning og
på hold.

Lukas
Lukas er af racen fjordhest, og han bruges også til handicap–
og hensyntagende ridning. Lukas har været på Stutsborg i
mange år. Lukas er rigtig god at bruge til
handicap– og hensyntagende, og kan også
bruges til ryttere, som skal bruge en bagrytter.

Ridelejr 2022
Vi har åbnet op for foreløbig tilmelding til ridelejr 2022. Ridelejren kommer til at være i uge 26 + 27:
Uge 26: Mandag d. 27/6— fredag d. 1/7
Uge 27: Mandag d. 4/7—Fredag d. 8/7
Mandag– onsdag kl. 8.30—16.30
Torsdag kl. 8.30– 20.00
Fredag kl. 8.30—15.00
Rytterne her deres "egen" pony/hest på ridelejren, og de rider flere gange om dagen. Ud over at strigle,
pudse udstyr, ekstra træning i dressur, spring, balanceridning og skovture m.v., så er der også tid til at nusse med hesten og hygge med de andre ryttere. Ridelejren er en dagridelejr og inkluderer følgende måltider: frokost alle dage, aftensmad torsdag og snacks i løbet af dagen.
Såfremt man ønsker at deltage i én af ugerne på ridelejren, skal man tilmelde sig enten i uge 26 eller i uge
27, eller i begge uger, hvis man kan det (man kan dog kun deltage i én uge). Skriv i kommentarfeltet hvis
man kan i begge uger og ønsker at prioritere den ene uge frem for den anden uge.
Ridelejren koster kr. 3.750,00 for alle dagene inkl. ridning, undervisning, konkurrencer, forplejning og meget mere.
Ved tilmelding skal man oplyse 7 ponyer/heste, som man kunne tænke sig at deltage på. Man skal tilmelde
sig senest d. 31. oktober. Herefter får man skriftligt svar senest d. 14. november om, hvorvidt man har fået
plads på ridelejren på en af de ponyer/heste, som man har ønsket. Der er begrænset antal pladser, og
pladserne på ridelejrene er forbeholdt vores egne medlemmer i rideskolen. Vi trækker lod om pladserne på
ridelejrene. Depositum for deltagelse skal betales senest d. 30. november, via et link der fremsendes.
Tilmelding sker på vore hjemmeside www.stutsborg.dk under ”Event”

Klubmestre 2021
Den første weekend i september havde vi vores årlige klubmesterskab i dressur og
spring. Der var masser af god ridning, og der blev kæmpet for de fornemme titler. Det
var så dejligt at se alle de tilskuer, som havde lagt vejen forbi både lørdag og søndag, og
heppede og klappede af de dygtige ryttere. Vi havde besøg af Madvognen ”Med det hele” som serverede lækkerier og drikkelse hele weekenden.
De nye klubmestre er:
I pony dressur: Emma-Rosa Stuhde på Akondo
I Pony Spring: Selma Hougaard Winsløv på Carfax
I hest dressur: Ida Marie Veilis på Magic
I hest spring: Sille Marie Krøyer på Leerox
Når man vinder klubmesterskabet så hører der ud over dækken, pokal, medalje og
æren, også en tur i vandbaljen. Tillykke til alle klubmestrene

Ida på Magic, i hest dressur
Emma-Rosa og Akondo, Pony dressur

Sille på Leerox, i hest spring

Selma på Carfax ,i pony spring

Vedr. ansatte på Stutsborg i denne sæson
Ida som vi havde glæde af i sidste sæson, da
hun havde sabbatår, har heldigvis valgt at
blive hos os endnu en sæson. Det er vi rigtig
glade for
Julie har, som skrevet før sommerferien også valgt at have et sabbatår
hos os, så Julie indgår også i undervisningsteamet.
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Prisændringer
Pga. stigende omkostninger hos vores leverandører bl.a. desværre i kølvandet af Corona situationen, ser vi os
nødsaget til at ændre priserne på ridning i rideskolen. Udgifterne på køb af ponyer og heste samt på driften af hestene i rideskolen er steget væsentligt, og som følge af denne situation, ændrer vi hermed priserne på ridning i
rideskolen fra d. 1. november ’21, jf. vedhæftede prisliste i mailen. Til orientering har der ikke været prisændringer i rideskolen siden juni 2018.

Ryttermærker
Der er kommet en ny ”udformning” på ryttermærker fra Dansk Rideforbund, så de nu kan tages online. Vi er ved
at udarbejde en plan for, hvordan undervisningen i ryttermærker kommer til at foregå indenfor de nye rammer. Vi
forventer, at vi kan starte op på de nye ryttermærker inden for de næste par måneder. I kan se mere på rideklubbens del af hjemmesiden (www.stutsborg-rideklub.dk) når de er klar. Det er Hanne Nielsen, som sidder i Stutsborg
Rideklubs bestyrelse, som starter ryttermærker op. Skriv til Hanne på Formand Dorte Paludans mail:
formand@stutsborg.dk

Efterårsferie
Rideskolen holder efterårsferie fra d. 18. oktober til d. 24. oktober (begge dage inkl.) Vi håber, I alle får en god efterårsferie
i denne uge. Se i øvrigt om ferier på vores hjemmeside under
fanen ”Ferieplan”.
Mange hilsner underviserne på Stutsborg
og Marie og Peter

