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• Tilstede: Britt, Merete, Rikke, Vibeke, Mette, Marianne 

 

• Evaluering af Nytårskeppni og andre stævner: 

 

Kaffe og Co – 95 kr til klubben, som de kan beholde 

 

Overskud kr.3100.- fra stævne den 19/1-20 

Det kunne være rart med en industriovn. Der blev solgt 20 kg flæskesteg. 

 

 

Britt og Marianne laver drejebog til stævneafholdelse 

Stævner skal oprettes så man underskriver ”tro og love erklæring” 

 

 

Ice-testing program, der kommer kurser i marts måned. Lad os komme nogle stykker afsted 

 

 

 

• Forberedelse til generalforsamling: 

OHR/Sól – 2/3 skal stemme for forslaget 

Britt holder årsberetning til generalforsamling 

 

• Placering af ovalbane skal lægges på hjemmesiden under projekt – indsamlede penge og 

sponsorer. Merete 

 

• IslænderCup:28/2 – 4-gangsklasser: Indbydelse er lavet, kommer på Sporti i løbet af ugen 

Karakterskilte er hos Mogens Buskbjerg – Rikke tager fat i Mogens 

OBS: Stævnelicens til næste stævne – hvad hvis den nye Faxi bestyrelse ikke vil give os lov til at 

bruge der? Britt ringer til Stine 

Licens kan købes til 1500kr eller måske hører JÓrfi om de vil dele Licens med os. Britt skriver til 

mail til mette som sender videre til Jörfi. 

Ice-testing kan bruges.  Ellers bruger vi Excel.  
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• Planlægning af onsdagsridning: 

Kvadrille - Vibeke tager kontakt til Steen om han vil træne kvadrille – 29/1 

Løsspringning 12/2 - Britt  

26/2 – Fælles fri træning 

11/3 – Ringridning , behændighed, flagridning , øltølt 

25/3 – Figures, vi tegner en bane op i ridehuset 

 

7/8 feb - Britt kursus – spisning – Mette sørger for indkøb, Frikadeller og flødekartofler 

 

• Aktiviteter i 2020: 

Vintertølt??? 14. marts – vi ved endnu ikke hvordan det kommer til at forløbe 

Equinics – torsdag den 5. eller 19 marts  - Mette tager kontakt , kan ikke være en torsdag, de vi skal 

bruge ridehuset 

Nikolaj jarløv – slut april eller i maj måned – tirsdag eller torsdag - Britt tager kontakt 

Miljø træning – skal oprettes som event på hjemmesiden. Rikke kontakter Kristian. Husk 

koordinering af ridehus. 25 eller 26. april 

Ridelejr. 12. 13 , 14. juni , Mette undersøger med Lisbeth . Begivenhed på Facebook, mulighed for 

at få undervisning, rideture, fælles spisning, mulighed for overnatning, ok 

Nytårskeppni 2020 – søndag den 27. december 2020 ok 

Brugt rideudstyrs marked – måske i forbindelse med børnedyreskue 

 

 

• Hjælp til TREC – stævne den 11. oktober 2020 kl.8-16 

 

• Status på ovalbanen:  

Britt er i løbende kontakt med kommunen. Vi venter på nogle rettelser til tegninger fra Skak 

 

• Næste møde: tirsdag den 10. marts kl. 19.00 Britt 


