
 

 

Nyborg 2. december 2021 

Kære medlemmer af Nyborg Rideklub  

Så går året snart på held. Igen vil vi takke for jeres store opbakning! - det har betydet så meget 

for klubben. 

Det har nemlig, på flere måder, været et udfordrende år for Nyborg Rideklub. 

Rideskolen var lukket helt frem til starten af april pga. Corona, til stor ærgrelse for alle og særligt 

til dem af jer der går til rideundervisning en gang om ugen.  

Desuden har rideklubben har haft svært ved at få rideskoleundervisningen til at fungere 

optimalt, da vi har manglet undervisere. Det sidste halve år, har vi også ledt efter en ny 

rideskole-pony, men uden held.  

Rideskolehestene 

Bestyrelsen og rideskoleudvalget har siden sommerferien, arbejdet på at finde en løsning på 

manglende undervisere og ponyer, og vi har vendt hver en sten, men er nået til den konklusion 

at vi er nødt til, at nedjustere kapaciteten i rideskolen.  

Til års skiftet siger vi nemlig farvel til Aran og Freja, som vi har haft lånt til rideskolen, de skal hjem 

til deres ejer igen. 

Og Bentoe stopper i rideskolen, da han og Lady (privat opstaldet hest) flytter til et lille privat 

opstaldingssted. 

Det betyder så at vi pr. 1. januar kun kan tilbyde rideturer på Deak, Don Vito, Kaleb og Jackie.  

Udfordringen med at få undervisningen til at gå op, betyder at der vil ske ændringer på flere af 

holdene bla. har vi ikke længere mulighed for at tilbyde rideundervisning om mandagen. Alle 

der alene går i rideskolen, vil modtage en ny holdoversigt inden ugens udgang. 

Vi har gjort alt hvad vi kunne, for at få det hele til at gå op, så alle dem der i dag går til ridning, 

fortsat har mulighed for det. Vi leder selvfølgelig også stadig efter en pony til rideklubben og 

Dansk Rideforbund forsøger at hjælpe os med det. 

Kontingent stigning 1. februar 2022. 

Det er 10 år siden vi sidst justerede prisen på rideskoleundervisning. Og stigende priser på bla. 

vand, lys, varme, hø og hestesko, gør at vi fra 1. februar 2022 hæver prisen for undervisning 

med 50 kr. Derfor koster det fra 1. februar 2022 koster 400 kr. at gå til rideundervisning pr. mdr. 

Prisen for ½ part stiger til 500 kr. pr. mdr. ligeledes fra 1. februar 2022. 

Denne prisstigning kan betyde, at der er elever i Rideskolen, der ønsker at opsige deres 

medlemskab og er dette tilfældet, skal dette ske inden udgangen af 2021 til 

nyborgrideklub@gmail.dk Bestyrelsen bekræfter herefter udmeldelsen. 

 

Vigtige datoer 

Sidste undervisnings dag før jul er den torsdag 16. december og rideskolen starter op igen 

tirsdag den 4. januar 2022. 

Til slut er der blot at ønske en glædelig jul og godt nytår.  

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte formand Heidi Leen på 

26374149 eller på mail nyborgrideklub@gmail.com 

 

Med venlig hilsen 

Rideskoleudvalget og bestyrelsen 
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