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2005 – et begivenhedsrigt år 
Vi vil gerne benytte dette nyhedsbrev til at sige tak til vores medlemmer for 2005. Det har været et 
begivenhedsrigt år på mange måder, især fordi det var året, hvor vi endelig kunne påbegynde 
byggeriet af vores nye Ridecenter.  
At vi har brug for sådan et Center ses tydeligt både på efterspørgslen om mere undervisning, 
opstaldninger samt de sportslige succeser der var i 2005. 
 
Din klub har brug for DIG og din hjælp! 
2006 bliver året, hvor vi efter mange år skal tage afsked med vores nuværende faciliteter og flytte 
til egne lokaler. Det sker lige om lidt, men vi mangler stadig meget at få færdigt på ridecenteret. 
Der har igennem de sidste måneder været en rigtig god tilslutning til at hjælpe på ridecenteret og 
dem der har været der har knoklet!!!  
MEN! Vi har kun 10 weekender og en masse aftener at blive færdige i, så vi har brug for 
ALLE nu. Både ryttere, forældre, bedsteforældre og venner. Man behøver ikke at være 100% 
handymand, for at kunne hjælpe. Der er nogen der fortæller, hvad og hvordan man skal gøre. Så 
selv om det kun er et par timer eller tre, 1 aften, to weekender eller mere, man kan hjælpe, vil vi fra 
bestyrelsens side opfordre alle til at melde sig som hjælper NU. Gerne til Morten (2250 8205). 
(Se desuden vedlagte side med nyhedsbrev fra ridecenterforeningen). 
 
Spring og dressurenetimer i den lille hal på centret 
Vi håber på at den lille hal, bliver færdig så vi allerede først i februar påbegynder undervisning på 
det nye Ridecenter. Det vil dog primært være onsdagsspring og torsdagsdressur der bliver tale om, 
da de fleste ryttere kommer udefra. Holdundervisning på elevheste er fortsat på Overholmvej 
til sidst i marts. 
 
Sponsorstævne 
Torsdag d. 29. december 2005 sluttede springrytterne året af med et sponsorstævne. Formålet var 
at skaffe penge, især til springfaciliteter på det nye Ridecenter. Det var et brag af et stævne, hvor 
der trods varsel om snestorm og glatte veje var fuld tilslutning af både heste, ryttere og tilskuere. 
Den fantastiske stemning gjorde da også, at flere ryttere overgik sig selv (og springtræneren, 
Morten) og det lykkedes rytterne at samle næsten 64.000 kr. ind!  Flot klaret 
 
Generalforsamling 
Vi vil godt opfordre alle til allerede nu at sætte torsdag d. 23. februar kl. 19.00 af i kalenderen. 
Der afholder vi Generalforsamling i HDR. Vi håber at generalforsamlingen kan afholdes i 
cafeteriaet i det nye Ridecenter, men hvis vi ikke når at blive færdige, bliver det på Løsning skole. 
Hold øje med vores hjemmeside, opslagstavlen samt ugeavisen. 
 
Fastelavnsstævne 
I februar afholder vi det sidste interne stævne på Overholmvej. Vi håber at så mange så muligt 
melder sig til stævnet. Vi håber at alle der har lyst, uanset hvor længe de har redet, melder sig 
(også trækkeholdsryttere). Snak med ridelæreren om, hvad I skal melde jer til! 
 
Nye priser 
Vi vil gerne gøre opmærksom på at der kommer nye priser fra d. 01-04-06. Se hjemmesiden 
www.hedenstedrideklub.dk for at få et overblik over opstaldningspriser, ridehuskort og 
undervisning. 
 
Med ønsker om et rigtig godt år for HDR med mange nye muligheder og udfordringer, ønskes alle 
et rigtig godt nytår.  
 
Bestyrelsen 


