Støt vores sponsorer/annoncører for de støtter TØRK

VOGNMAND MICHAEL BUSSE, Øster Tørslev
DALBYNEDER MASKINVÆRKSTED
ENTREPRENØR POUL ARNE JØRGENSEN, Knejsted
BESLAGSMED SVEND CHRISTENSEN, Mårslet
RANDERS RIDESPORT
TØMRER KJELD HOUGAARD JENSEN, Vinstrup
DIN DYREHANDLER - ZOO 2000
SPAR KØBMAND, Øster Tørslev
BACH’s ENTREPRENØRFIRMA, Øster Tørslev
ELEKTRIKER KARSTEN BRUN, Dalbyover
TEBBESTRUP RIDEUDSTYR
NØRGAARDS MURERFIRMA, Knejsted
SPAREKASSEN KRONJYLLAND, Øster Tørslev
PROFILSYSTEMER, Øster Tørslev
INGELISES TAXI, Gjerlev
DYRLÆGERNE NØRHALD, Gjerlev
NØRHALD MALERFORRETNING, Gjerlev
PER HARTMANN, Tørring
KETTY & VILLY’S BUSLINIER, Blenstrup
STØVRING ENTREPRENØR THYGE ANDERSEN
DLG, Randers
NYT SYN, Randers
B-LOGIC, Tørring
DANSK REVISION, Randers
LONE THRUE / SKILTESERVICE Randers
CC NATUR, Tørring
OMMERSYSSEL DYRLÆGERNE - Hvidsten Dyrehospital
RUTH BERG, Århus
EDDERUP AUTOOPHUG
BENT SIMONSEN MASKINSTATION, Kærby
ØSTJYDSK BANK, Gjerlev
DALBYOVER KRO
SPORTDIRECT, Randers
DAGLI’ BRUGSEN, Gjerlev J.
JYSK AUTOMOBIL CENTRUM, Randers
RISHØJ BYG, Fårup
BEDRE BUSREJSER, Blenstrup
CARLSBERG
BACH & SØN FRAGT A/S, Randers
MELLERUP HELSE v. Inge Ørgaard
LÆSTEN AUTOVÆRKSTED v. Per Rasmussen
DYRLÆGE SIBYLLA LANGAKER - Kiropraktik for heste
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Bliv en aktiv del ved Breddefinalerne
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Stævneudvalg:

Formand:
Henrik Jensen

8647 4377

Næstformand:
Charlotte Præstgaard

2334 9046

Kasserer:
Jan Furbo Sørensen

8643 6755

Margit Madsen
Hanne Hoe
Marian Buus Pedersen
Søs Blom

8647 6401
8644 1676
8647 0359
2380 4412

Øvrige:

Suppleant:
Lone Beider
Helen Petersen

8644 1787
5649 6818

Charlotte Præstgaard
Jan Furbo Sørensen
Anne-Louise Davidsen
Else Marie Frandsen
Torben Frandsen
Henrik Jensen

2334 9046
8643 6755
2449 8956
8647 6318
2331 1772
8647 4377

Charlotte Præstgaard
Margit Madsen
Andrea Woodard
Tenna D. Andresen
Kristina Jacobsen

2334 9046
8647 6401
2991 9120
5649 6818
3057-9717

8647 6318
8647 6401
2334 9046
8647 0359
8644 1676

Else Marie Frandsen
Jan Furbo Sørensen

8647 6318
8643 6755

Bladudvalg:
Else Marie Frandsen
Charlotte Præstgaard

8647 6318
2334 9046

Pædagog:
8644 5125
2872 5125

Skolebygningen
Kontoret

2753 5136
8647 6318

Ridefysioterapeut:

Tørring Rideklub & Tørring Ridecenter
www.toerring-rideklub.dk

Juni
Fredag 2.
Lørdag 3.
Lørdag 10. - Søndag 11.
Fredag 16.
Fredag 23. - Søndag 25.
Søndag 25. - Fredag 30.

www.torbenfrandsen.dk

Hvilhusevej 17 a, Tørring, 8983 Gjerlev J.
Postadresse: Tørringvej 37, Tørring, 8983 Gjerlev J.

Juli
Lørdag 1. - Tirsdag 31.
Fredag 11. - Søndag 13.
Fredag 1. - Søndag 3.
Lørdag 23. - Søndag 24.
Lørdag 30. - Søndag 1.

Torben Frandsen

Mobil……..: 2331 1772

toerringrideklub@sport.dk

Ridelejr - ”Alverdens sport”
Klubstævne - POKAL 1
Dressurdommerkursus / DRF

Oktober
Lørdag 14. - Søndag 22.

8647 6318
6174 8238
6134 9138
8647 6385

EFTERÅRSFERIE
Ridelejr - ”?”

December
Lørdag 2. - Søndag 3.
Fredag 15.
Lørdag 16. - Mandag 1.

Klubstævne - POKAL 2 Julestævne
Juleafslutning
JULEFERIE

Januar 2007
Tirsdag 2.

2

Distriktsstævne for pony og hest

September

Fredag 17. - Søndag 19.

Tlf………..:
Mobil EM…:
Mobil Vagn.:
Fax……….:

toerringrideklub@sport.dk

SOMMERFERIE

November

Else Marie & Vagn Frandsen
Tørringvej 37, Tørring
8983 Gjerlev J.

M@il@dresse

Ridemærkeprøve
Inviteret til Sanne’s afslutningsfest
Klubstævne - POKAL 3
Klubfest
Breddefinaler på Vilhelmsborg
Stor Ridelejr

August

Tørring Skole

Inge Mørup

Som den så ud ved redaktionens afslutning…
Se evt. ændringer & nyheder på www.toerring-rideklub.dk

Aktivitetsudvalg:
Else Marie Frandsen
Margit Madsen
Charlotte Præstgaard
Marian Buus Pedersen
Hanne Hoe
Helle Olsen

PR-udvalg:
Øvrige ansatte:

INFORMATIONS KALENDER

1. dag efter juleferien
Forbehold for ændringer af arrangementer og datoer.

Hold øje med opslag i rytterstuen eller tjek hjemmesiden.
www.toerring-rideklub.dk
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Foro
SIBYLLA LANGAKER

rd

Dyrlæge
Kiropraktik for heste

Mobil: 24 87 23 33

Nu kan vi igen tilbyde ridefysioterapi, da vi fredag 21. april
skrev kontrakt med ridefysioterapeut Linda Haahr.
Linda starter mandag 29. maj
Ridefysholdene vil være om mandagen og tirsdagen
i tidsrummet 9.00-15.30
Ring til Linda Haahr - og aftal nærmere - Tlf.: 2629-7561

En del af:

www.hestedoktor.dk

Vi tilbyder stadig, som et alternativ til ridefysioterapi alm.
handicapridning uden ridefysioterapeut (dvs. det ej kan
dækkes af sygesikringen - ligegyldigt om man har lægehenvisning eller ej).
Ring til os og hør nærmere - spørg efter Else Marie eller
Charlotte - Tlf.: 8647-6318

Mellerup H

Massage
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else

n
ård Hanse
V/Inge Ørg Mellerup
2,
Raisløkke
rs
8900 Rande
06
Tlf. 864401 54
12
Mobil. 5189 mellerup-helse.dk
@
ge
In
l.
Emai
dk
rup-helse.
www.melle

54

toerringrideklub@sport.dk

www.toerring-rideklub.dk

3

Muleposen

_________________________________

Juni 2006

Bestyrelsen og udvalg…………………………………………………………... 2
Forord……………………………..…….………………………………………………... 3
Indholdsfortegnelse…………………………………………………………….. 4
Klubfest………………………………………………………………………………….. 5
Tillykke……………………………...……...…………………………………………… 7
Tak og velkommen…………………………………………………………………..9
Nyt fra skolen………………………………………………………………………. 10-11
Resultater fra TØRK ryttere…………………………………………….. 13
Frandsens scrapbog……………………………………………………………….15
Set gennem vinduet……………………………………………………………… 17
Else Maries sider…………………………………………………………………. 18-21
TEMA: Uddannelse af ryttere…………………………………………… 22-23
Klubstævne - pokal resultater…………………………………………… 25-27
STOR ridelejr i uge 26………………………………………………………… 28-29
STÆVNE - NYT……………………………………………………………………..33
Bliv en aktiv del…………………………………………………………………….. 35
Ny serie: Sværhedsgrader…………………………………………………. 37
Heppekorsturen……………………………………………………………………. 39
HUSK indlevering af pokaler……………………………………………… 41
Propositioner til klubstævnet…………………………………………….. 43
Hjælp………………………………………………………………………………….……. 45
Fri Ridetid………………………………………………………………………………. 47
Heppekor ”Green T”…………………………………………………………….. 49
Sannes fest…………………………………………………………………………… 51
TØRK’s venner……………………………………………………………………….. 53
INFO-kalender……………………………………………………………………… 55
Sponsorer………………………………………………………………………………. Bagsiden

Juni 2006 ___________________________________ Muleposen

STØT Tørring Rideklub
Bliv passiv medlem

Det koster 100,- kr om året.
(ved indmeldelse udleveres/sendes et girokort)

Hent folder og indmeldelsesblanket i rytterstuen.
Som støttemedlem af TØRRING RIDEKLUB er du altid
meget velkommen til at kigge forbi og/eller deltage i samtlige
arrangementer på lige fod med fuldgyldige medlemmer.
Du har dog ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Vi SES i TØRRiNG RiDEKLUB
4

toerringrideklub@sport.dk

www.toerring-rideklub.dk
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Jorden rundt på jagt efter den eneste ene;
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ALLE - børn, unge og voksne er velkommen til

Den islandske hest
” Festen som du bare ikke må gå glip af ”
Islænderheste har levet i over tusinde år på Island. Den kom til Island
med vikingernes langskibe. Kun få racer kan prale med en renhed som
islandshestens. Der har ikke været tilført fremmed blod i mere end 1000
år. I de barske omgivelser har de små heste tilpasset sig perfekt. Island
bliver ofte hjemsøgt af kraftige storme og iskolde vintre. Samtidig findes
der mange vulkaner og varme kilder, som skyder op af jorden som fontæner og bliver kaldt gejsere.
Dette klima har gjort islænderhestene, som stadig lever delvist frit i store
flokke, yderst viljestærke, modige og modstandsdygtige - kun den udholdende overlever. Som værn mod kulden får hesten en meget tyk pels. De
har lært at bevæge sig sikkert på ujævne og ofte stejle veje. Selvom islænderhesten ikke er så stor er den meget stærk. På Island bruges den stadig, når der skal hentes får ned fra bjergene, eller der skal transporteres
varer og gods gennem uvejsomme terræn.
Den islandske hest er mest kendt for sine 5 gangarter; de tre almindelige
skridt, trav og galop, og tölt og pas, som den behersker fra fødslen af.
Føddernes rækkefølge i tölt er den samme som i skridt, dog går det meget hurtigere. Ved skridtskiftet støtter den sig kun på et ben. Hestene
tölter oftest i uvejsomt terræn, når de vil hurtigere fremad end i skridt,
men for usikkert at trave, passe eller galoppere. I Pas sætter hesten den
ene sides for– og bagben ned næsten samtidig. Ved skift af side er der en
kort svævefase, hvorved der opstår en vuggende bevægelse. Hestene bevæger sig først og fremmest gerne i pas over jævnt terræn. Derved udvikler de vældig energi og ser næsten ud til at lette.
Den islandske hest bliver mellem 130-145 cm høj, og kan have mange
forskellige nuancer. Den islandske hest har tit sjove navne - islandske
navne - f.eks. Blakkur (den mørke), Draumur (drømmen), Fögur (den
smukke), Luni (ilden), Elding (lynet). Læs mere på www.islandshest.dk.
52
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Fredag 16. juni
kl.18.00-ca. 0.30
” Ta’ hele den pukkelryggede med…
til ÅRETS sjoveste fest.”
Underholdning & Masser af Sjov
Fællesspisning & Hygge
Sang & Dans & Musik
Aftenen vil ex. byde på:
Lækker menu
Uddeling af ÅRSMÆRKER til hestekørekortet
Årets POKALER
Årets KLUBMESTER
Opvisning & festlige indslag
Lotteri og andre konkurrencer
Dans og underholdning ved Discotek ”ABC”

Pris pr. næse 100,- kr
Tilmelding på sedlen i rytterstuen senest ved klubstævnet 10.-11. juni
Drikkevarer (vand, øl og vin) kan købes til rimelige priser.

www.toerring-rideklub.dk

5

Muleposen

_________________________________

Juni 2006

Juni 2006 ___________________________________ Muleposen

Sanne
er færdiguddannet som berider
Derfor inviterer Sanne os alle (TØRKere/interesserede) til
afslutningsfest lørdag 3. juni
Se Sannes invitation på opslagstavlen i ridehallerne - tilmelding til festen sker til Sanne.
Der arrangeres fælles buskørsel - det koster 50 kr pr næse
- Betales i bussen ved afgang
Hvis du vil være med i fælles gaven kan du indbetale 20 kr
til EM eller CP inden fredag 2. juni.
HVIDSTEN

DYREHOSPITAL

Tilmeld dig bus ved enten at maile eller sig det til EM eller
CP på toerringrideklub@sport.dk

Har DU
reserveret weekenden 10.-11. juni ?
Læs mere på side xxxx
6

toerringrideklub@sport.dk

www.toerring-rideklub.dk
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INFO fra
Muleposen’s Redaktion

hører under Distrikt 12/Århus Amt.

nr.

TØRKs distriktsrepræsentant er Charlotte Præstgaard.

Indlæg til Muleposen skal
være redaktionen i hænde
inden 14. august

Er du i tvivl om noget, skal
have hjælp med at finde ud
af noget, så spørg hende.
Hun ved hvor og til hvem,
du skal henvende dig til.

OMMERSYSSEL
DYRLÆGERNE
HVIDSTEN
MARIAGERVEJ 455 A

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
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Tørring Rideklub
er medlem af
Dansk Rideforbund,

september

50
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DYREHOSPITAL

HVIDSTEN

8981 SPENTRUP

Hestepraksis
Scanning
Kvæg- og svinepraksis
Diagnostik og behandling af hunde, katte m.v.
Røntgen
Medicinsk og kirurgisk behandling
Rådgivning
Laboratorieundersøgelser
Akupunktur og guldimplantation
Salg af foder, plejemidler m.v.

toerringrideklub@sport.dk

Tillykke til Katja Kristholm med din nye pony Chip. Vi håber, at du og
din familie får mange gode oplevelser både med Chip og med ridningen.
———————————————————————————–——
Tillykke til Julie Hautorn med din nye pony Rico. Vi håber, at du og din
familie får mange gode oplevelser både med Rico og med ridningen.
————————————–—————————–—–——————
Tillykke til Maja Jensen med din nye pony Rikki. Vi håber, at du og din
familie får mange gode oplevelser både med Rikki og med ridningen.
—————————————————————————————
Tillykke til Sandra Kjeldsen med din nye pony Shadow. Vi håber, at du
og din familie får mange gode oplevelser både med Shadow og med ridningen.
—————————————————————————————
PÅ FORSKUD - Tillykke til Søs Blom & Jes Bach - som siger ja til hinanden i Øster Tørslev kirke lørdag 17. juni.
Vi ønsker jer al mulig held og lykke i jeres fremtid sammen.
—————————————————————————————
Tillykke til Bibi og Ole med jeres lille ny. Vi ønsker jeres lille familie al
held og lykke i fremtiden.

www.toerring-rideklub.dk
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HEPPEKOR Green
I sommerperioden øver vi i Tørring
om TIRSDAGEN kl. 19-20.
Tjek altid hjemmesiden for ændringer/aflysninger og andet NYT

Mødeplan:
Tirsdag 30. Maj - alm træning
Tirsdag 6. juni - FRI
Klubstævne 10.-11. juni - her vil vi denne gang ikke opvise
Tirsdag 13. juni - alm træning
Fredag 16. juni - opvisning - nærmere info følger.
Opvisning - Distriktsstævne 12.-13. August - nærmere info herom

Green T

Det er sjovt at være
Vi får mere selvtillid og gør klubånden stærkere.
Ring til Charlotte (Leder af heppekoret) og hør mere - tlf. 2334-9046/8647 4881
husk at melde afbud til træning, samt ved opvisning.

”Vi ’r sej’ - Vi ’r go’e
Vi knokler og vi ka’ det her - Vi styrer hele banen her…
Kom så venner - gi’ den gas - Vis nu hva’ I virk’lig ka’”

Demstrupvej 55
8970 Havndal
Telefon 86 47 33 55
Mobil 40 89 33 55

Green T :

Medlemmer af
Stephanie "Futte" Præstgaard, Anna "Bette Hoe" Hoe, Anna Maria "Mi" Juncher,
Annasofie "A.S." Andreasen, Denice "Nider" Præstgaard, Sara "Sazi" Johansen
Kitte "Kit Kat" Hansen, Anne "Sørensen" Christensen, Anette "Nette" Beider,
Julie "Julle" Havtorn og Mathilde "Tilde" Frandsen,

Vi siger velkommen til:
Astrid Beider ”Strut” og Maria Johansen ”Marisen”
Maria er kun 4 år…. sejt
8

toerringrideklub@sport.dk

www.toerring-rideklub.dk
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www.toerring-rideklub.dk
Tørrings hjemmeside bliver løbende opdateret.
Så brug hjemmesiden for at følge med i hvad der sker.
Samt komme med dine input, ris & ros & ideer.
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Velkommen til vores nye annoncør Læsten Autoværksted v. Per
Rasmussen, og en stor tak for sponsoratet i forhold til annonce i
vores klubblad. (se side 31)
—————————————————————————–
Tak til alle vores hjælpere - både ved klubstævnet i april og voltigestævnet i maj. Uden jer var det umuligt at holde nogen som helst
arrangementer.
—————————————————————————–
Velkommen til vores nye annoncør Dyrlæge Sibylla Langaker - kiropraktik for heste, og en stor tak for sponsoratet i forhold til annonce i vores klubblad. (se side 54)
—————————————————————————Velkommen til ridefysioterapeut Linda Haahr. Vi ser frem til et
spændende samarbejde.

NØRGAARDS
NØRGAARDS MURERFIRMA

Per Nørgaard Pedersen
Borgergade 14
Knejsted
8970 Havndal
86 47 63 28 - 24 49 88 81

48
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Nyt fra skolen
Skole gården
Vi er heldige at have fået lavet en stor skole gård,
Vi har fået plantet bøgehæk om hele gården, som ramme omkring det hele.
I skolegården har vi mange bede med forskellige dejlige planter
og store træer.
Vi elever og voksne skal om tirsdagen i fritter delen til at anlægge en dejlig bålplads, og vi ønsker også at lave en boldplads,
men det skal vi selv lave, da vi har brugt alle pengene til beplantning og bede .Vi vil også gerne lave en god plads til vores havemøbler, så vi kan sidde ude, når det er godt vejr.
Jaanika og Jens

Sæt

X

toerringrideklub@sport.dk

FRI
RIDETID

Lille ridehal

Ny ridehal

mandag

8-15
20-22

20-22

tirsdag

8-10.30
12-14.30
19-22

20-22

onsdag

8-14
20-22

20-22

torsdag

8-10.30
12-14.30
20-22

17-18
20.30-22

fredag

8-14
18.30-22

18-22

Vedr. FRI RIDETID
Da vi er så heldige, at vi igen kan tilbyde ridefys - vil det være
sådan at den lille ridehal kun kan bruges i begrænset omfang
mandag og tirsdag i tidsrummet 9-15.30.
Da alle holdene ikke er fyldt om endnu, kan der sagtens rides
indtil videre.

i kalenderen

Klubfest
Fredag 16. Juni
10
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Heppekoret bruger den lille ridehal tirsdag aften fra 19-20 hvis
det regner - men her gælder det at heppekoret er meget fleksible - ”HVIS du er flink”….

www.toerring-rideklub.dk
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STÅLPROFILER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tag- og facadeprofiler
Selvbærende trapezplader
Z- og C- profiler
Ståltagrender
Befæstigelser
Facadekassetter
Inddækninger
Komplet tilbehørsprogram
Specialopgaver

Komplet beklædningskoncept
til landbrug, erhvervsbyggeri,
renovering m.m.

Tørringvej 7, 8983 Gjerlev
Tlf. 86476822 * Fax 86476833

www.profilsystemer.dk

46
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SKOLENS TUR TIL JESPERHUS FERIECENTER
Fra onsdag den 17. maj til fredag den 19. maj var vi på lejr
tur i Jesperhus.
Onsdag startede vi med at indrette os i hytterne, derefter gik
vi i blomsterparken. Den var super flot med millioner af blomster. Vi prøvede krokodille Rafting, Sort Skægs snurretop og
nogle sjove små biler. Vi prøvede også hoppepuderne og
trampolinerne. Det var rigtig godt.
Da vi kom tilbage til ferieparken, var vi i vandland. Vi prøvede
rutsjebanen Det Sorte Hul med disco lys, det var rigtig sjovt.
Til aften lavede vi pizza og frikadeller med kartoffelsalat. Vi
hyggede os om aftenen med film, snak og slik. Kom sent i
seng.
Torsdag stod vi op ved ni tiden. Vi spiste morgenmad, og
derefter gik vi i aktivitetshallen, hvor vi prøvede rutsjebanen
en hel masse gange. Så gik turen til vandland endnu engang.
Vi badede både inde og ude, det var sejt, – og nogle af os
syntes, det var lidt koldt.
Efter frokost dasede vi i hytterne, gik i blomsterparken igen
og hyggede os.
Om aftenen bowlede vi, det var rigtig sjovt. Daniel fik mange
strike, så han gav sodavand. Det var nu Peter, som vandt.
Bagefter spiste vi i restauranten. Nogle fik kylling, andre fik
bøf. Til sidst spillede vi pool og billard. Igen kom vi sent i
seng.
Næste morgen skulle vi rydde op og gøre rent i hytterne. Da
vi var færdige gik vi i aktivitetshallen, inden vi kørte hjem.
Det var en rigtig god og sjov tur. Vi håber, at vi skal på lejr tur
igen næste år.
Anne Sofie, Daniel, Lone, Sandra, Arbenita og Peter.
www.toerring-rideklub.dk
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Ta’ en snak med
Else Marie
eller Charlotte.
Spørg og hør
om mulighederne

v/ Per Hartmann
Fjordvej 21, Tørring, 8970 Havndal
8647 6504 - 2190 2701

∗
∗
∗
∗
∗

Gratis besøg & fast tilbud

∗

Ikke kun til private, men også
institutioner

Prof. syning & montering
Faguddannet & flere års erfaring
Opmærksom på kundens behov
Totalleverandør i gardiner &
solafskærmning

Vi har brug for hjælp til klubstævnet
WWW.HARTMANN-GARDINER.DK

i weekenden

10.-11. juni

Al hjælp er velkommen
- både lidt og meget er en stor hjælp.
HUSK på at alle disse arrangementer,
kommer klubben til gode - og dermed også dig
- det er både økonomisk og i dagligdagen,
da mange ting er meget nemmere,
når man har oplevet noget sjovt sammen

Kager & andet GUF
modtages med glæde
Skriv dig på sedlen i rytterstuen
eller snak med EM eller Charlotte.
12
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Resultater
Klub-distrikt-landS
stAEvner

Klub resultater
Harridslev Rideklub 9/4

Sanne Lorenzen & Kærgårdens
Marqaux

Annasofie Andreasen & Zander K.

Nr. 3 i LA spring og nr. 4 i LA spring

Nr. 2 i LC spring

Hjørring Rideklub 13/5

Midtjysk Rideklub

Nr. 2 LA3 dressur

Andrea Woodard & Miss Back
Stephanie Præstgaard & Ibn Sapa
OX
Nr. 2 i debutant pony i military

Distrikts resultater

Nr. 4 i LA2 dressur & nr. 3 i LA3 dressur

Ommersyssel Rideklub 21/5

Sanne Lorenzen & Tayson
Nr. 2 i LA1 dressur

Ann-Mette Eriksen & La´come
Nr. 5 i LA1 dressur - mig & maarum

Kvalitetsfoder
HALM - FRØGRÆS - WRAPHØ
sælges i mini-big-baller
Al Maskinstationsarbejde udføres
Jord søges i forpagtning
Maskinstation

Bent Simonsen
Kærby
4095-0067 9855-0120
bentsimonsen@email.dk
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Aabenraa Rideklub 12-14/5

Tenna Andresen & Vikjærsvangs
Miska

Mig & maarum cup
HOLD-TØRK nr. 2
Tenna Andresen & Miska
Camilla Frandsen & First Point
Ann-Mette Eriksen La´come
Sanne Lorenzen & Ricotina
Djursland Rideklub 12-14/5

Skåde Rideklub

Sanne Lorenzen & Kærgårdens
Marqaux
Clearround i ULA
Hjørring Rideklub

Andrea Woodard & Matica
Clearround i ULB spring
Hadsten Rideklub

Tenna Andresen & Miska
Nr. 3 i LA4 dressur & nr. 2 i LA2

Sanne Lorenzen & Malou

Nr. 4 i LA5 dressur

Nr. 2 i MB1 dressur & nr. 4 i MB1
dressur & nr. 4 i MB2 dressur

Andrea Woodard & Coroa

Sanne Lorenzen & Ricotina

Andrea Woodard & Miss Back

Clearround i ULC spring

Sanne Lorenzen & Malou
Nr. 3 i MB2 dressur

Sanne Lorenzen & Couquette
Nr. 16 i LB spring

Nr. 3 i LA2 dressur & nr. 4 LA3

Andrea Woodard & Miss Back
Nr. 2 i LA5 dressur & nr. 1 i LA3

Ann-Mette Eriksen & La´come
Nr. 2 i LA1 dressur

www.toerring-rideklub.dk
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Skaarupgård Rideklub

Sanne Lorenzen & Malou
Nr. 1 i MB3 dressur
Arden Rideklub 12/3

Sanne Lorenzen & Kærgårdens
Marquax

Vi ønsker tillykke
med de flotte resultater.

Nr. 15 i LB spring

Lands resultater
Sportsrideklubben Ålborg 20-21/5

Stephanie Præstgaard & Ibn Sapa
OX
Nr. 4 i Let pony i military

Andre resultater

En lille bøn til alle ryttere
- send en mail
eller put en seddel i postkassen
med jeres resultater - hvis I vil
have dem i muleposen. TAK

Sportsrideklubben Ålborg

Hingste show
Nando
nr. 1 - Bedste oldenborger hingst

LØRDAG d. 10. juni 2006
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10

Begynder 1 m. hjælper
Begynder 1
Begynder 2
Begynder 3
LC1 dressur
LC2 dressur
LB1 dressur
LB2 dressur
LA1 dressur
LA2 dressur

SØNDAG d. 11. juni 2006
Klasse 11
Klasse 12
Klasse 13
Klasse 14
Klasse 15

LE spring
LD spring
LC spring
LB spring
LA spring

met. B4
met. B4
met. B4
met. B4
met. B4

Anm. adresse:
Anmeldelsesfrist:
Program:

Startgebyr:

Kontaktperson:
Opstaldning:
Vedr. klasserne:

Beg.klasserne:
Website:
14
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Bane B
Bane B
Bane B
Bane B
Bane A/hest og B/pony
Bane A/hest og B/pony
Bane A/hest og B/pony
Bane A/hest og B/pony
Bane A/hest og B/pony
Bane A/hest og B/pony

TØRK, Tørringvej 37, 8983 Gjerlev J eller postkassen
1. juni 2006
Der udsendes ikke program - program/startlister kan ses på
vores hjemmeside - for elevryttere gælder det at der i rytter
stuen vil ligge startlister, som frit må tages med hjem.
50,- kr. Anmeldelser som ikke kommer til tiden koster
dobbeltgebyr. Send/aflever korrekt udfyldt anmeldelses
blanket, samt startgebyr, ellers returneres anmeldelsen.
For elevryttere i TØRK, gælder det, at der kan tilmeldes
ved underviser, samtidig med betaling.
Charlotte Præstgaard 23 34 90 46
Spiltov: 50,- pr. dag (overnatning ej muligt)
Klasserne er udskrevet for pony og hest, men med hver
sin bedømmelse. Men hvis der er under 3 ekvipager i en
klasse, slås klassen sammen, dvs. hvis der er for få ponyer
skal der rides på bane A, og bane B ved hest.
Her må der rides med chambon.
Pisk eller sporer eller ingen af delene.
Program, ca. starttider, ændringer og resultater kan du
se på hjemmesiden www.toerring-rideklub.dk

www.toerring-rideklub.dk
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Ketty & Villy’s buslinier
v/. Henrik Jensen
Munkebovej 17, Blenstrup
8983 Gjerlev
86 47 43 77
Mobil 40 37 14 18 Fax 86 47 48 22
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Turistkørsel i ind- og udland
Skoleudflugter
Forretningsrejser
Specialarrangementer
50 pers. busser med klimaanlæg
Bogietrailer til bussen

Lands resultater
Holte rideklub - spring
Alcamo Vogt nr. 5 i 150cm.
Marika nr. 6 i 130 cm,
Marika nr. 7 i 140 cm.
Marika nr. 4 i 140 cm.
Cagney
Cagney
Cagney
Cagney
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari

nr. 9 i 130 cm.
nr. 10 i 130 cm.
nr. 3 i 140 cm.
nr. 5 i 140 cm.

nr.
nr.
nr.
nr.

Andre resultater
Frankrig - CSIO** - spring
Alcamo Vogt nr. 8 i 140 cm.
Cagney nr. 11 i 135 cm.

6 i 120 cm.
6 i 130 cm.
5 i 130 cm.
20 i 130 cm

Ferrari nr. 6 i 140 cm/ 7 års klasse

Filosof nr. 21 i 130 cm.

Distrikts resultater
Skaarupgård rideklub - dressur
Iris Elton nr. 2 i MA1
Viborg Rideklub - spring
Filosof clearround i ULA
Ashley clearround i ULA
Calibra nr. 12 i MB
Fusagers Coroa nr. 9 i LB
Fusagers Coroa nr. 10 i LA
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DU

Var
én af de heldige,
som fik pokal sidste år, så

HUSK
Vi tilbyder KURSER i :

lige at indlevere den snarest
og allerhelst igår !!!
TAK

Hvordan man driver en moderne fremsynet virksomhed?

♦

Hvor fremtidens muligheder ligger?

♦
♦

Hvordan man får sammenhæng mellem viden,
færdigheder, holdninger, menneskesyn & visioner?
♦

Hvordan man får sine medarbejdere til at yde
det optimale og føle sig medansvarlig?
Man skal ikke gøre det sværere end det er !
I Tørring arbejder man dagligt med,
at få mennesker til at arbejde i teams gennem
engagement, motivering og medansvar.
Desuden tilstræber vi, at begrebet ledelse
er på et niveau, hvor alle kan forstå,
hvad det betyder og bærer hen mod.

16
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IV
TL !
Klubstævne
pokal 1
23.-24. september

Ingelises Taxi
86 47 44 15 40 11 45 16

Heppekoret skulle på heppekorstur til et sommerhus
oppe ved Frederikshavn, da de ankom til sommerhuset
sagde Charlotte:”Pas på når I går ude i lynget, der kan
godt være små slanger.”
Pludselig var der én der råbte:” Anakondaerne kommer
og spiser jer…!!”
40
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Huj… hej…faldera…
Du kan
Ta’ en chance og start på ny
frem for alt TRO på DIG selv
vær modig og grib livet
- det er der for det samme.
Det kræver de tre S’er

S

elvværd

S

elvtillid

S

elvrespekt

Som opbygges - udvikles og fasttømres - i krop og
sjæl gennem den GODE historie - for succes avler
succes - og hvem ønsker ikke det?..... I sit liv… med
sig selv….med sin familie - kammerater…. Med sin
kæreste/mand/kvinde… med sit barn/børn...med sin
hest/pony…. I sit arbejdsliv…. I sin skole…. Eller i
sin uddannelse… i kærligheden…
Uanset om man pige-dreng-kvinde-mand-barn-ungvoksen - ja, alle - ønsker vi os brændende succes.
Større ønske eller mål kan vel næppe sættes. Jo, måske vil nogen sige… mange penge - rigdom eller høj
status… Men jeg vil vove den påstand… at uden den
personlige og menneskelige succes - der indbefatter
de tre S’er… gør rigdom og status ingen succes - for
det i sig selv er hult og tomt for værdi !!!

18
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Heppekoret på tur - Kristi Himmelfartsdag ”rejste” alle mand, CP og tre modige forældre (Rikke Johansen, Lone Beider og Helle Hansen) til Frederikshavn for at være sammen næsten tre dage; hvor der skulle hygges, danses,
grines og nydes (det at være sammen). Jeg skal lige love for, at der blev
hygget. Torsdag startede med frokost på McDonalds i Frederikshavn, så i
badeland, hvor vi øvede løft og kast. Heldigvis lukkede badeland (synes de
voksne) - det var nemlig ikke børnenes mening, at det skulle have en ende.
Hjemme i sommerhuset blev der hurtigt lavet aftensmad; Pizza med salat
(det hele medbragt hjemmefra). Efter oprydning skulle der leges hit med
sangen og hygges med slik. De voksne var lidt kæphøje og mente, at de nemt
kunne vinde over de 14 børn, så det blev 4 mod 14. Det var sjovt. Hold da op,
hvor kunne de børn mange sange. De voksne tabte (stort). Så var det sengetid - ikke sovetid - for inde på værelser fortsatte snakken, fnisen og pludren. Fredag skulle der trænes - 3 timer - nye trin, enkelte løft og kast, samt
råb. Så snart heppekoret fik fri - løb vi alle ned på stranden 50 meter fra
sommerhuset. Så legede vi spioner og samlede konkylier. Tiden løb af sted,
aftensmad igen Pitabrød og pandekager med is. Alle var trætte og så blev
der dømt soveposehygge foran TV’et - og selvfølgelig en heppekorsfilm. Det
varede ikke længe før der var flere der snorkede. Undtagen Sørensen, som
absolut skulle vise os alle hendes udgave af en sommerfuglelarve (hun hoppede rundt med en rød sovepose). Lørdag sidste dag - oprydning og rengøring ØV - men alle hjalp til. Et sidste smut på stranden, så hjemad. Alle trætte,
men mætte både i maver og i sind. Klar til næste heppekorstur.
Vrinsk Green T

HUSK Sommerferie
24. juni - 31. juli
Rideskolen holder lukket

www.toerring-rideklub.dk
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Det nære - kampen for drømmen - JEG KAN - JEG VIL - er for
mig det største.
Til inspiration….følger dejlige små citater og lad os støtte,
opmuntre og motivere hinanden til….

DU KAN
EDDERUP AUTOOPHUG A/S
Havndalvej 35 ● Edderup ● 9550 Mariager
Telefon 98 58 33 00 ● Telefax 98 58 41 11
Lastvognsafd.: Telefon 98 58 34 00

Hvis du kan drømme det
Kan du også gøre det.
(Walt Disney)
Livet er som et mægtigt lærred
Kast al den maling på du kan (Danny Kay)

edderup@autodatalager ● www.edderup.dk

Man kan ikke finde sig i at krybe
Når man føler lyst til at flyve højt

38
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(Helen keller)
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Ny serie: 2 - Sværhedsgrader

Muleposen

Hvjef!ujm!stævne
Du kan få alt hvad du ønsker
Hvis du ønsker det højt nok
Dit ønske skal være så stærkt
At det bryde ud
Gennem huden og bliver ét
Med den energi der skabte verden

KVOHMFO
(Sheila Graham)

Om tyve år
Vil du være mere skuffet
Over de ting du ikke gjorde
End over de ting du gjorde
Så slip tøjlerne
Sejl ud af den silende havn
Udforsk - drøm - opdag
(Mark Twain)
Du var vild en gang
Lad dig ikke tæmme

(Isodora Duncan)

Hvis et vindue åbnes
Og udsigten behager
Svæv ud gennem det
Det vindue vil måske
Aldrig blive åbnet igen
Hvis nogen siger til mig
Jeg ikke kan gøre noget
Ja, så holder jeg op med at lytte

(Mirabel Osler)

(Florence G. Joynes)

Der er fare
Ved alt man gør
Men der er større fare
Ved ikke at gøre noget
20

I Dansk Rideforbunds reglement står klassernes sværhedsgrad. Skal man starte to klasser i dressur må man ikke springe en sværhedsgrad over, dvs. starter man i LC2 (0) må
man ikke på samme pony/hest ride LA5(2). Begynderklasser er en sværhedsgrad 0. I
reglementet Alm. Bestemmelser finder du dette skema:

(Shirley Williams)

toerringrideklub@sport.dk

www.toerring-rideklub.dk
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Ethvert menneske er unikt.
Ethvert menneske kan skabe præcis det liv dét brændende
drømmer sig til….. Men det kræver at vi tror på, at vi kan…
Men intet er totalt ideelt… og de fleste af os kan nok identificerer os med dette citat af Nadine Stair:

Hvis jeg kunne leve mit liv om…
Vil jeg turde at gøre flere fejl næste gang.
Jeg ville slappe af.
Jeg vil være mindre stivsindet.
Jeg vil være mere tosset,
end jeg har været denne gang.
Jeg vil tage færre ting alvorligt.
Jeg vil tage flere chancer.
Jeg vil tage på flere rejser.
Jeg vil bestige flere bjerge
Og svømme i flere floder
Jeg vil plukke flere blomster
Og sige mere JA.
Vrinsk Else Marie

Engelsholmvej 39
8900 Randers
● Tlf: 8919 0275 ● Fax: 8919 0276 ● E-mail: fm47@fragt.dk ●
36
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TEMA Uddannelse af ryttere
Det er vigtigt for os alle, der underviser i TØRK, at understrege at vi ønsker
én ting for ALLE ryttere …. Fremgang og succes !!!
Al udvikling sker i små glidende bevægelser, og ind imellem står det stille
eller endog går det lidt tilbage… til andre tider sker der store RYK… og så er
det sjovt - rigtigt sjovt endda.
Vore anstrengelser i form af tiltag, kurser, teori/information, strategi og planlægning for undervisningen og for den enkelte rytter… bærer måske ikke altid
den ”frugt” vi kunne ønske, men det er vigtigt at vi (underviseren og rytteren)
- begge parter reflekterer, tænker over og snakker om, hvad vi måske hver
især kunne gøre for, at gøre det så godt for den enkelte som muligt eller om
muligt endnu bedre.

Juni 2006 ___________________________________ Muleposen

Bliv en aktiv del...
Tørring Rideklub har sagt ja til at være en af de arrangerende klubber af breddefinalerne, som skal foregå på Vilhelmsborg i weekenden

23.-25. Juni

DRF har hovedansvaret.

Breddefinalerne er et stort arrangement, hvor der dystes i Ponygames, Hestefodbold, Team Cup dressur og kvadrilleridning, samt bedste heppekor . En
weekend hvor kammeratskab og fælles interesse for pony/hest er i centrum.
En weekend, hvor man overnatter eller bare kommer den dag hvor man kan
hjælpe - for det er nemlig sådan at Tørring skal stille med min. 25 voksne. Det
er en weekend, hvor fællesskabet og kammeratskabet vil blive styrket. Samtidig med at klubben tjener nogen penge - og ikke slider på egne faciliteter.

Vi må nødvendigvis stille os nogle spørgsmål. Dialogen i fht. underviser, rytter
og forældre er essentiel - ellers lader vi måske tiden gå og forpasser tiden
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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Når vi de fremskridt vi sætter os?
Er vi hver især ”hurtige” nok til at ta’ snakken om,
hvor vi er?
Er vi på den aftalte kurs - for at sikre målet?
Afstemmer vi vores forventninger?
Har rytteren forstået, hvad der skal til af slid, indstilling, holdning? Har familien?
Er hesten/ponyen i den form den skal være?
Trænes hesten/ponyen som aftalt?
Bliver den fodret for meget? For lidt?
Kommer den ud? Er den glad
Er sadel og udstyr i orden?
Er rytteren i form?
Er underviseren skarp nok og husker at stille fokus på aftalte mål?
Inddrages forældrene nok?
Er alle parter åbne og ærlige nok, således at forventninger justeres og alle dermed arbejder frem mod det
bedste for både hest/pony og rytter?
toerringrideklub@sport.dk

Derfor er det at vi spørger: Er det ikke noget for dig ?
Du må gerne tage din børn med - breddefinalerne er for alle - for bredden og
rummer alle aldre og typer. Tørring Rideklub skal f.eks. stå for at rejse telte,
hjælpe på banerne, være i sekretariatet.
Ikke spor svært, noget alle kan - især fordi der hele tiden vil være en overordnet ansvarlig, som vejleder og har overblikket.
Denne weekend er absolut chancen for dig og din familie til, at få en aktiv
”ferie” - sammen med klubkammerater og masser af heste og ponyer - en
weekend, hvor vi oplever noget sjovt sammen - MED GARANTI. (Det er også
ok - at hjælpe en dag og ikke hele weekenden)

I år har Tørring Rideklub et hold med i ponygames
Så der bliver rig mulighed for at heppe,
og vise det ganske land hvem TØRK er
Har du flere spørgsmål er du velkommen til at spørge enten Charlotte eller EM
Tilmeld dig på sedlen i rytterstuen - og vi vil kontakte dig.
www.toerring-rideklub.dk
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Svarene er selvfølgelig aldrig 100%, men ét er sikkert - der påhviler underviseren et stort ansvar for at sikre kvaliteten, men der påhviler i lige så
høj grad rytteren et lige så stort ansvar i fht. at opnå sine egne satte mål.
Hvis rytteren er et barn, må forældrene i højere grad være
”fødselshjælpere” - talerør for rytteren.
Dialog - den gode, umiddelbare ærlige og den snak, der helst skal være fri
for en skjult dagsorden er uhyre vigtig.

BESLAGSMED

Kaj Gregersen’s Eftf.
Eftf
v./Svend D. Kristensen
Langballevej 41 . 8320 Mårslet
Tlf. 86 29 77 58 . Mobil 21 63 97 29
CVR-nr. 18 81 36 96

Vi der arbejder i TØRK, vil så gerne dialogen, og arbejder via målrettet
planlægning og intern uddannelse netop meget med værdien i at forholde
sig kvaliteten i vores egen undervisningsindsats i fht. dialog, kommunikation og information - men ingen steder er noget fuldstændigt ideelt. Der er
heldigvis mange ryttere i TØRK, og derfor kan der overses forhold og udviklinger. Vi vil i hvert fald gerne den gode kvalitative uddannelse - og hold
os endelig op på det, samtidig med at I husker at ansvaret for en vellykket
uddannelse af den enkelte rytter indbefatter den enkelte rytter, og evt.
forældre for at opnå optimal udbytte.
Vi vil gerne ta’ debatten og snakken med jer enkeltvis i fht. det behov der
må være med uddannelse af hest og rytter.
Så sig endelig til. Vi nyder, når der ligges planer for hest/pony/rytter, og at
vi får lov til at byde ind med faglig sparring.
Vrinsk Else Marie

TEMA TEMA TEMA
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www.toerring-rideklub.dk

Stævne NYT

Tilmeld dig stævne NYT listen, og modtag direkte til din mailbox
- hver gang og når der er nye propositioner til TØRK stævner.
Det er gratis.
Du kan vælge mellem klub-, distrikts-, lands- og voltigestævner - eller du kan vælge dem alle.
Stævne NYT kan bruges af alle
- om man er medlem af TØRK eller ej.

” til tiden hver gang”

STØVRING ENTREPRENØR
Aut. Kloakmester

THYGE ANDERSEN
40 20 25 97

24

toerringrideklub@sport.dk

www.toerring-rideklub.dk

33

Muleposen

_________________________________

Juni 2006

Tømrermester

Kjeld Hougaard Jensen
Alt tømrerarbejde udføres
•
•
•
•
•

Tagekspert
Vinduer/døre
Udestuer
Tegning
Nybyggeri

Tinghøjvej 46, Vinstrup
8970 Havndal

86 47 34 01
Mobil 2180 62 04

Juni 2006 ___________________________________ Muleposen

Beg. 1 m. hjælper - pony
(alle fra TØRK)
1. Sidse Thomasen/Rasmus
2. Louise Drachmann/Rasmus
2. Charlotte Skoubo/Cebelius
3. Ena Andreasen/Babyboy
3. Arbenita Aslani/Rasmus
4. Julie Lybech Juncher/Rasmus
5. Ellen Mågård/Balder
5. Maria Johansen/Anja
6. Amalie Bang Petersen/Rasmus
6. Emma Johnsen/Tarzan
6. Josephine Kristensen/Anja
7. Patrick Jensen/Cebelius
8. Simone Munk Johansen/Anja
9. Jonathan Lykke/Babyboy
10. Kent Rytter/Anja
11. Kristian Frandsen/Sindy
12. Ursula Olsen/Sir Bailey
12. Maria Clausen/Balder
14. Annesofie Skjødt/Freya
15. Mathilde Bang Petersen/Cebelius
16. Julie Kristensen/Cebelius
17. Emma S. Jørgensen/Cebelius
17. Emma Gro Kloster/Cebelius
17. Klaus Don/Anja
18. Merete Mariussen/Dorte
19. Christina Sørensen/Rain

Beg. 1 m. hjælper - hest
(alle fra TØRK)
1. Anders Lunø/Madonna
2. Katrine Svendsen/madonna
3. Nanna Johnsen/Mitzi
4. Cecilie Andersen/Mitzi

Begynder 1 - pony
1. Julie Hautorn/Rasmus TØRK
2. Asbjørn Sørensen/Rasmus TØRK
32
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3. Siff Nielsen/Veneta TØRK
3. Julie Dahl/Rasmus TØRK
4. Anna-Maria Juncher/Beauty Sam TØRK
5. Amalie E. Schmidt/Sir Bailey TØRK
5. Julie Skoubo/Sindy TØRK
6. Amalie Skuldvad-Madsen/rain TØRK
7. Amalie E. Schmidt/Rain TØRK
9. Sandra Lorentzen/Marcoom TØRK
10. Katrine B. M. Andersen/Balder TØRK
11. Katja Kristholm/Flicka TØRK
12. Mathilde Frandsen/Cebelius TØRK

Begynder 1 - hest
1. Leon Lynnerup/La Mon Noir TØRK
2. Sara Johansen/Madonna TØRK
3. Daniel Hansen/Mitzi TØRK
4. Asbjørn Sørensen/Madonna TØRK
5. Cecilie Andreasen/Mitzi TØRK
6. Ole Jørgensen/Felicity TØRK

Begynder 2 - pony
1. Line Christoffersen/Rasmus TØRK
2. Julie Hautorn/Rasmus TØRK
3. Sara Pedersen/Astra OMR
4. Denice Præstgaard/Oliver TØRK
5. Siff Nielsen/Veneta TØRK
6. Amalie E. Schmidt/Sir Bailey TØRK
7. Julie Dahl/Rasmus TØRK
8. Annika Jørgensen/Arif TØRK
9. Amalie Skuldvad-Madsen/Rain TØRK
10. Malene M. Andersen/Babyboy TØRK
11. Rikke S. Jørgensen/Balder TØRK

Begynder 2 - hest
1. Christina Jönnson/Hattrick TØRK
2. Luna Mortensen/Mitzi TØRK
3. Kasper Kjeldsen/Sasjarel TØRK

Begynder 3 - pony/hest
1. Line Christoffersen/Rasmus TØRK
2. Christina Jönnson/Hattrick TØRK

www.toerring-rideklub.dk
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3. Denice Præstgaard/Oliver TØRK

LC1 B - pony
1. Katrine Loft/Eros HORC
2. Maja Nielsen/Prunus TØRK
4. Stephanie Præstgaard/Ibn Sapa TØRK
5. Maja Jensen/Aavangs Robin TØRK
6. Annasofie T. Andreasen/Zander K. TØRK

LC2 B - pony
1. Katrine Loft/Eros HORC
2. Patrick Valbjørn/Sheik RAR
4. Stephanie Præstgaard/Ibn Sapa TØRK

Juni 2006

6. Nikoline Jensen/Hattrick TØRK
7. Cecilie B. Andersen/Mr. Picasso TØRK

LC2A - hest
1. Michele Jørgensen/Rezeda GERK
2. Kia Hansen/Light Year TØRK
3. Ellen Nielsen/Pitou TØRK
5. Cecilie B. Andersen/Merengo TØRK
7. Cecilie B. Andersen/Mr. Picasso TØRK

LC3 A - hest
1. Ellen Nielsen/Pitou TØRK
3. Cecilie B. Andersen TØRK

LC3 B - pony

LB2A - hest

1. Josefine Nielsen/Svantevit RORK
2. Lærke Juul Nielsen/Mictor RORK
5. Annasofie T. Andreasen/Zander K TØRK

1. Christina Hoffmann/Rose Moon ÅSRK
2. Anette P. Fandel/Mr. President HARK
4. Susanne Henriksen/Chili TØRK

LB1 B - pony

LA1 - hest

1. Anna Hoe/Vladimir TØRK
2. Josefine Nielsen/Svantevit RORK
4. Katrine Buus Jensen/Rosie TØRK

1.Christina Hoffmann/Rose Moon ÅSRK
2. Bolette Dahl Jensen/Calypso TØRK
6. Susanne Henriksen/Chili TØRK

LB2 B - pony

LA2 - hest

1. Kathrine Hyllested/Felicia RAR
2. Sine Juul Ritz/Bine RAR
3. Julie Elkjær Jørgensen/Gismo ÅSRK
4. Anna Hoe/Vladimir TØRK
6. Katrine Buus Jensen/Rosie TØRK

1. Camilla Frandsen/First Point TØRK

Ponygames

LD spring pony

1. Hadsten Rideklub HORC
Mikkel Jensen, Line Andersen, Ida Østergård,
Annekatrine Schandorff og Julie Ørum
2. Tørring Rideklub TØRK
Kitte Hansen, Siff Nielsen, Denice Præstgaard, Maja Jensen og Stephanie Præstgaard

1. Annasofie Andreasen/Dixie TØRK
2. Laura Jørgensen/Buller HIRI
3. Denice Præstgaard/Babyboy TØRK

LC1 A - hest
1. Kia Hansen/Light Year TØRK
2. Anette Beider/Ni-ChAn’s Royal Manly
TØRK
3. Belma Kamencic/Beauty Star TØRK
5. Camilla Jensen/Macqui TØRK
26
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Voltige Stævne
Den 5.-7. maj holdte TØRK voltigestævne for første gang - en stor og positiv
oplevelse med masser af glade og hyggelige mennesker - børn, unge og voksne.
Vi havde fornøjelsen af at se nogen af landets bedste voltigører, f.eks. Danmarksmesteren Rikke Laumann og et A-hold fra Voltigeklubben Thommysminde ved Jelling. Et vellykket og velafholdt stævne - ROS til TØRK fra både dommere og voltigører og tilskuere.
Tørring Rideklub har selv to hold, som er i F-gruppen (A er det bedste - G det
laveste). I A gør man alt i galop, og ved grupper er der tre voltigører på hesten af
gangen. Meget svært (og farligt) - men flot og imponerende at se på.
TØRKs hold klarede sig godt i sin gruppe. TØRK voltihold II (Sandra Lorentzen, Anna Hoe, Nikoline Jensen, Kasper Kjeldsen, Mathilde Frandsen, Annasofie Andreasen, Astrid Beider, Amalie Schmidt) blev nr. 2, og TØRK voltihold I
(Leon Lynnerup, Denice Præstgaard, Siff Nielsen, Julie Hedegaard, Stephanie
Præstgaard, Camilla Jensen, Mette Rasmussen, Maja Jensen) blev nr. 3.
Tillykke til jer alle - og tak til alle vores fantastiske hjælpere. Uden jer…..

LE spring pony
1. Annasofie Andreasen/Dixie TØRK
2. Denice Præstgaard/Babyboy

V. Per Rasmussen

Rosebakken 1, Læsten
8900 Randers

LD spring hest
1. Tina Bank-Jensen/Ravella KRT
2. Rikke Eriksen/Achard Mosebo TØRK

LC spring pony
1. Louisa Bæk Nielsen/Chameur MJR
2. Maria B. Jacobsen/Rory Romeo NØRD
3. Stephanie Præstgaard/Ibn Sapa TØRK
4. Anna Hoe/Vladimir TØRK
5. Sofia B. Jacobsen/Tarpans Impuls NØRD

toerringrideklub@sport.dk
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6. Mette Rasmussen/Whiskey TØRK
8. Annasofie Andreasen/Zander K. TØRK
14. Maja Jensen/Aavangs Robin TØRK

LC spring hest
1. Rikke Eriksen/Achard Mosebo TØRK
3. Bolette Dahl Jensen/Calypso TØRK

LB spring hest
1. Christina Andersson/Jarl af Støvlebæk
TØRK
2. Bolette Dahl Jensen/Calypso TØRK
3. Berit Christensen/Tabo TØRK

LA spring pony

LB spring pony

1. Mette Rasmussen/Mallifie TØRK

1. Stephanie Præstgaard/Oliver TØRK
2. Sofia B. Jacobsen/Tarpans Impuls NØRD
3. Pernille Jensen/Nicklas RAR
4. Regina Madsen/Mistral HARK
5. Annasofie Andreasen/Zander K. TØRK
6. Maja Jensen/Aavangs Robin TØRK
8. Anna Hoe/Vladimir TØRK
10. Mette Rasmussen/Mallifie TØRK
11. Stephanie Præstgaard/Ibn Sapa TØRK

LA spring hest
1. Christina Andersson/Jarl af Støvlebæk
TØRK
2. Berit Christensen/Tabo TØRK

HUSK at pokal 3
- det sidste afgørende stævne
inden pkaluddelingen er

10.-11.juni
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PROGRAM
SØNDAG
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
22.00
23.00

Ankomst
Velkomst & Rundvisning
Farvel til forældrene
Fællesspisning
Mød din nye pony/hest og nye kammerater
Hygge/sjov/kage
Ro

MANDAG
8.00
9.00
13.00
14.00
18.30
20.00
23.00

Morgenmad
Ridning & Workshops
Frokost/Varm mad
Ridning & Workshops
Aftensmad
Westernaften med westernridning,
linedance, snobrød og lejrbål.
Ro

TIRSDAG
8.00
9.00
13.00
14.30
18.00
19.30
21.00
23.00

Morgenmad
Ridning & Workshops
Frokost/Varm mad
Ridning & Workshops
Aftensmad
O-løb/Skattejagt til hest
Filmaften og konkurrencer (hygge og kage)
Ro

ONSDAG
7.30
9.00
18.00
19.00
22.00
23.00

Morgenmad
Afgang til Djurs Sommerland
Aftensmad
Fjordtur til hest
Hygge, kage og historier
Ro

TORSDAG
8.00
9.00
13.00
14.00
17.00
18.30
21.00
23.30

Morgenmad
Ridning & Workshops
Frokost/Varm mad
Forberedelse til stævne
Aftensmad
Ministævne
Sejrsfest, sodadisco, karaoke, konkurrencer
Ro

FREDAG
8.00
9.00
13.00
14.00
15.00
16.15
17.30
19.00
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Morgenmad
Ridning & Workshops/opvisning
Frokost
Forældre ankomst begynder
Opvisning
Oprydning/pakke
Fællesspisning for alle (også forældre, søskende o.l. - se i folder)
Afslutning - vi siger farvel...

Du kan glæde dig til...
En helt fantastisk, anderledes og aldeles uforglemmelig uge. Fyldt med masser af hesteoplevelser; om du har egen hest med eller låner
én af TØRKs. Desuden får du nye kammerater og har det sjovt med andre ”hestetosser”.
Ikke kun for TØRKere:
Ridelejr er for alle - man behøver ikke være
medlem af Tørring Rideklub - kun have lyst til
at tilbringe en uge på et helt sædvanligt sted,
hvor voksne og børn trives og hvor rideglæden fremmes.
Undervisning og undervisere:
Undervisningen og opsynet med børnene
varetages af kvalificerede og seriøse voksne/
undervisere (Else Marie Frandsen, Torben
Frandsen, Andrea Woodard m.fl.) - der undervises på alle niveauer, derfor er det også
muligt for øvede ryttere at uddanne sig. Vi
rider 2 gange hver dag; det kan være dressur,
spring, voltige, ponygames, kvadrille, hestefodbold, i naturen, o-løb
løb til hest, samt teori.
Ponyer og heste:
Du må gerne have din egen hest/pony med.
Du kan også låne en af os - vi har mange søde, gode og velredne ponyer og heste.
Hver deltager er alene om en hest/pony - så
den er din helt egen hele ugen.
Vi tilbyder også andre aktiviteter:
Af andre aktiviteter kan vi nævne: Udflugt til
Djurs Sommerland, westernaften med linedance, striglekonkurrence, ministævne, ringridning, workshops, filmaften, konkurrencer,
skattejagt, boldspil, lejrbål, karaoke, sodavandsdiscotek og forældredag.
Workshops:
Workshops kan f.eks. indeholde teori, soigne-

toerringrideklub@sport.dk

Umiddelbart efter tilmelding vil du modtage
bekræftelse på tilmelding.
Restbeløbet betales senest 10. juni-2006.
Tilmelding er først gældende ved indbetaling
af depositum.
Tilmelding er bindende efter indbetaling af
depositum. Al betaling foregår til konti:
Reg.nr. 9329 Kontonr. 329-56-09744.
Husk at udfylde tilmeldingsblanketten, samt
påfør deltagernavn på betaling - samt evt.
str. på T-shirt - hvis det ønskes.
T-shirts
Du kan købe en T-shirt med ridelejrens
logo på ryggen - samt årstal.
Den koster 70,- kr.
Opgiv str. på tilmeldingsblanketten, hvis vi
skal have en klar til dig, når du kommer.
Ankomst og Afgang
Ankomst søndag 25. juni mellem 17.3018.00. Afgang fredag 30. juni ca. kl. 19.00
Forældredag:
Om fredagen - på afhentningsdagen - vil der
samtidig være forældredag (også for søskende og andre pårørende). Her vil det være
muligt, at tilmelde sig til fællesspisning om
aftenen - (tilmelding foregår enten på tilmeldingsblanketten eller om søndagen ved ankomst, hvor der betales).
En spisebillet koster 30,- kr pr. næse - det
vil være muligt at købe drikkevarer eller
man kan selv medbringe.
Samme dag vil der også være opvisning
(inden spisning)
KONTAKT:
Yderligere oplysninger eller bestilling af
brochure kan fås på tlf.: 8647-6318 eller på
email: toerringrideklub@sport.dk
www.toerring-rideklub.dk
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ring- og grooming-kurser, striglekonkurrencer, lave ting til din hest/pony eller dig selv,
voltige, ponygames, hestefodbold, heppekor,
dressur, springning, dressurprogramforståelse, springbane-forståelse, ringridning, kvadrille
og m.m. Du vælger selv hvilke workshops, du
vil i - fra dag til dag.
Ridelejrmappe:
Du modtager ved ankomst en ridelejr-mappe,
hvori ugens dokumenter, teoripapirer, opgaver, diplomer, program osv. samles.
Huskeliste:
Ridehjelm, Ridetøj (handsker/bukser/gerne
sikkerhedsvest), Ridestøvler eller jodphurs og
leggins, Regntøj, Tøj - til alt slags vejr, Sovepose/lagen/luftmadras, Toiletsager og håndklæder, Lommepenge, Sygesikringsbevis
Indkvartering og mad/drikke:
Indkvarteringen foregår i Tørring Skole, som
ligger på Tørring Rideklubs grund.
Det er også muligt selv at have telt eller campingvogn med - dette skal noteres på tilmeldingsblanketten.
Køkkenteamet sørger for en alsidig og børnevenlig kost. Hver dag er der morgen, middag
og aftensmad, som vi spiser samlet i rytterstuen. Der vil være frugt og vand/saft i løbet
af dagen og til aften kage/boller/is eller snobrød.
Der er mulighed for at købe is, sodavand, slik,
souvenirs, postkort, frimærker m.v. i vores
kiosk.
Betalingsbetingelser:
Alderstrin: 8-18 år (max. 40 deltagere)
PRIS: 2500,- kr
Depositum 700,- kr betales ved tilmelding.

