
Referat fra Gandurs nytårskur 

Vi var 12 deltagere i alle aldre fra 12-73 år. Dagen startede med en kop kaffe, og Stine fortalte kort 
om dagen og de tanker, bestyrelsen har haft forud for planlægningen. 
Der er pt. 65 betalende medlemmer og to udvalg: baneudvalg og cafeteriaudvalg. De to udvalg 
bevarer vi, men vi laver ikke andre udvalg. Der er dog en arbejdsgruppe, der sidder og planlægger 
Sydjysk Mesterskab. 

I stedet for at sidde fast i et udvalg kan man som medlem stå som tovholder for enkelte 
arrangementer. 
Vi har allerede fået nogle tilkendegivelser om arrangementer i støbeskeen (også fra nogle, der ikke 
var med til Nytårskuren), og det takker vi meget for. 

Alle medlemmer kan planlægge såkaldte ”spot-ture” - rideture uden betaling, der slås op på 
Facebook. Disse spot-ture skal ikke ind over bestyrelsen. 
Alle arrangementer med betaling skal vendes med bestyrelsen og annonceres via Sporti. Bestyrelsen
kan også hjælpe med opslag til Sporti m.m. Større arrangementer får en fast kontaktperson fra 
bestyrelsen. 

Ved tilmelding på Sporti vil vi undersøge, om man kan lave det, så deltagerne samtidig med, at de 
tilmelder sig, vælger en opgave at hjælpe med, f.eks. bage kage, købe sodavand, komme om 
morgenen og tage imod underviseren o.lign. På den måde får tovholderen automatisk hjælp til 
mange småopgaver. 

Vedr. økonomien skal alle betalingsarrangementer som udgangspunkt hvile i sig selv. Der kommer 
snart retningslinjer for, hvordan man får refunderet udlæg for udgifter på hjemmesiden. 

Fra brainstormen kom følgende hovedpunkter, som vi gennemgik og snakkede videre om: 

 Foredragsemner: Første Hjælp til heste, tænder, indgræsning og fodring/forfangenhed. 
(Charlotte spørger foredragsholder, men vi mangler frivillige til at sørge for kaffe, kage 
m.m. de aftener, foredragene bliver hold – mere info følger om dette). Foredragene kan være
vinterens klubaftener. 
Der er ønske om, at aftenen med engbrandbæger, der blev aflyst sidste år gennemføres i år. 

 Stævner: flere vil gerne være hjælper til stævnerne. Lisbeth, Lone og Ragnhild tager på 
kursus i Icetest den 2. marts. Lisbeth og Lone går ind i planlægningsgruppen for SJM. Bente
og Stine deltager i kursus om sporten ved DI den 24. februar. 

 Kurser: der var mange emner: cordeo (Stine snakker med Sölvi), rytteryoga (evt. 
aftenkurser fast ugedag til efteråret, Hanne og Charlotte arbejder videre med ideen) 
longeringskursus og trailerlæsning (tovholder: Charlotte). Der arbejdes videre på kurser med
Veronika (Line Mai og Merethe) Sys Pilegaaard, Dennis Hedebo og Christian Toft, samt 
Søren Madsen (2020) 

 Kvadrille: der er opstart første onsdag i april (tovholder: Ragnhild)

 Voksenlejr: (tovholder: Stine og Lisbeth), kommer til at ligge først i oktober 

 Minilejr /overnatning for juniorer den 29.-30. juni (tovholdere: Ditte, Ragnhild og 
forhåbentligt Annette P.)

 Kreative sysler/strikkekurser m.m.: Der holdes klubaften i klubhuset hver onsdag i marts 
måned, hvor man kan medbringe strikketøj, pudse seletøj og evt. få lidt hjælp til 
småreparationer i læder (tovholder: Ragnhild) 

 Rideture: masser af ideer – de er ikke alle kalendersat: Ridetur med mulighed for spring i 
skoven ved Taps den 7. september (tovholder: Ditte), strandtur til f.eks. Stenderup, 



Ridetur ved Kongsted den 24. april (tovholder. Papsø) Juniorridetur ved Kongsted den 12. 
maj (tovholder Papsø) 
Ved annoncering af turene er det rigtigt fint, hvis der gives information om længde på turen, 
hvilket tempo og evt. om der deles op i mindre hold. 

Foreløbig kalender 2019

Januar: 
13. januar: Nytårsridetur 
20. januar: Nytårskur 

Februar: 

Marts: 
Den 24: marts: Kursus i hestemassage 
Onsdag aftener: nørkleaften i Klubhuset 

April: 

Første onsdag + følgende onsdage: opstart på kvadrille (Skærup) 
Den 24: marts: Ridetur ved Kongsted 

Maj:
Den 12. maj: Juniorridetur
Den 18.-19. maj: Klubmesterskab

Juni: 
29.-30. Juniorridelejr (Skærup)

Juli: 

August:
16.-18. august: Sydjysk Mesterskab

September:
7. september: Ridetur med spring (terrænridning) ved Taps 

Oktober:

Voksenlejr 


