Stort velkommen til
DAR Nyt
DARs første nyhedsbrev. Her vil vi
fortælle lidt om hvad der sker af store
og små ting på DAR. Hvis du har noget
på hjertet som du gerne vil dele med
resten af DAR eller noget som du synes
skal med i næste nyhedsbrev så skal du
sende det til Christina Søgaard på mail
christina@christinasogaard.com senest
den 13. december så kommer det med i
næste nyhedsbrev. Det kan f.eks. være
hvis der har været et hyggeligt
arrangement i elevstalden eller
privatstalden. Hvis en af vores
privatryttere har været til stævne og har
klaret sig rigtig godt eller hvis der
kommer nye opstaldere til.

Hvad arbejder bestyrelsen med i
øjeblikket:
Bestyrelsen har i samarbejde med især
Tia den seneste periode brugt meget af
deres tid på at få implementeret det nye
administrationssystem. Både
medlemmer og bestyrelsen glæder sig
til at vi kan slippe for regningerne i
postkassen.
Sidste år var vi så heldige at få penge
fra det der hedder 2:1ordningen fra
Odense kommune til at få lavet et
handicap toilet i mellemgangen ved

kontoret samt renovering af hele kontor
og cafeteria området. 2:1 ordningen
betyder at vi selv har skulle skaffe
62.000, og kommunen giver os så det
dobbelte beløb til renovering. DIF og
DGI’s foreningspulje har været søde og
støtte os med 50.000, så nu mangler vi
kun 12.000. De sidste penge finder vi i
vores eget budget samt via egne
arbejdstimer. Vi får nemlig 125 kr. i
timen for hver time vores egen
medlemmer hjælper til med
renoveringen, så I vil meget snart blive
indkaldt til en arbejdsweekend på DAR
hvor der skal knokles igennem så vi
kan få ”tjent” de sidste penge.
Bestyrelsen arbejder også på at gøre
Dalumgaard Rideklub klar, til at blive
certificeret af Dansk
Rideforbund. Dalumgaard Rideklub
ønsker at blive certificeret inden for
organisation, sikkerhed, elevskole,
opstaldning og lærested. At
Dalumgaard Rideklub bliver
certificeret, betyder en blåstempling og
anbefaling af vores Rideklub af Dansk
Rideforbund.
Vores ridehusbunde i den store ridehal
samt den lille ridehal ved elevskolen
trænger til en kærlig hånd og er en af
de ting der også lige pt. står højt på
bestyrelsens prioriteringsliste. Vi har
været heldige at få 50.000 fra Anne E.
Jensens Legat. Derudover har vi søgt
kommunen om støtte hertil. Håber
derfor at vi snarest kan komme i gang
med at få nogle nye bunde at ride på.
Bestyrelsen arbejder i samarbejde med
Jon og Tia også på en masse andre ting.
Alt dette kan I læse om I vores
referater som I kan finde her.
Næste bestyrelsesmøde er den 12.
november. Husk, at vi hvis I har nogle

punkter som I ønsker skal med på
dagsordenen skal bestyrelsen senest
have det og evt. materiale seneste 14
dage før mødet.
Nyt fra elevstalden:
I elevstalden er der også sket meget
hen over sommeren. Vi har blandt
andet budt velkommen til en del nye
elev ponyer og heste. Vi har lånt de tre
skønne tinkere Manse, Adonna og
Rose. Så er Sia kommet tilbage fra
sommer i det jyske, og hun har taget et
par venner Mandy og Amigo med. De
er alle kommet rigtig godt i gang med
undervisning, og vi er meget glade for
at have fået dem i stalden.
Vi har også sagt farvel til vores kære
Herkules. Han blev sat til salg og så gik
det ret hurtigt. Han blev solgt til en
pige i det Jyske. Hun og hendes familie
kom i lørdags og hentede ham hjem.
Han er allerede faldet godt til i sit nye
hjem.
Vores elever på begynderholdene er i
gang med at tage intromærker i
forbindelse med deres undervisning.
Fokus er på sikkerhed og færden i
stalden omkring hestene og ponyerne.
Du kan læse meget mere her.
Derudover vil der også snart blive
udbudt kurser i Ryttermærke 1+2.

Nyt fra privatstalden:
Vi vil også gerne byde rigtig hjertelig
velkommen til alle de nye opstaldere
der er kommet til hen over sommeren.
Samt et stor glædeligt gensyn og
velkommen til de opstaldere der er
vendt hjem til Dalumgaard. Det er
rigtig dejligt i er kommet til og kommet
tilbage. Også en varm velkomst til

Elisabeth og hendes hest Ishka, der er
vores nye opstalder fra den 1.
november. Tag rigtig godt imod dem.

Kommende arrangementer:
Næste stævne er den 2. og 3.
november, hvor Dalumgaard Rideklub
er vært for Dressurstævne for heste og
ponyer samt U25DM for Pararyttere.
Det glæder vi os rigtig meget til. Hvis
du gerne vil hjælpe til, så kig ind på
vores Facebook side her hvor du finder
info til hvordan du tilmelder dig som
hjælper.

Breaking News:
Så er det også
med stor
glæde at vi
kan fortælle,
at den 18.
november
starter vores
nye
beriderelev
Mathilde
Sandgaard.
Mathilde er 4.
års elev på
berideruddannelsen og har været
tilknyttet Frederikshavn Rideklub indtil
nu. Mathilde er 21 år og hun tager fire
heste med sig til Dalumgaard. Hun har
redet MB i både dressur og spring. Vi
skal hilse mange gange fra Mathilde og
sige, at hun glæder sig til at hilse på
både opstaldere, elevryttere og heste og
hun glæder sig til mange gode
oplevelser med os alle. Så tag godt
imod hende.
De bedste hilsner
Dalumgaard Rideklub

