dialog med kommunen om at få
renoveret vores bygninger og ordnet
udenoms områderne. Rotterne er også
et problem og dem, er vi også i løbende
dialog med både Mortalin og
kommunen om. Vores nyeste våben (i
bogstaveligste forstand) mod rotterne
er, at vi får besøg af en rottejæger, som
kommer og skyder rotterne efter
mørkets frembrud – håber det afhjælper
vores rotteproblem.
Kære medlemmer
Så er der

DAR Nyt
Grundet Covid19 har det været noget
af et omvendt forår og sommer for os
alle her på Dalumgaard. Intet har været
som det plejer.
Vi vil rigtig gerne benytte denne
lejlighed til, at sige tusind TAK for al
jeres forståelse, opbakning og fine
samarbejde i forhold til de ændringer
der er blevet indført lavet om og ændret
igen. Det har været dejligt at vi har
hjulpet hinanden, så vi på trods af
Corona har kunne være sammen med
vores dejlige ponyer og heste.

Nyt fra bestyrelsen:
Efter generalforsamlingen har vi fået to
nye medlemmer i bestyrelsen Mikael
Schroll og Dorte Hostrup. Derudover
har vi fået et meget aktivt
aktivitetsudvalg som har været super
produktive – tusind tak for det.
Vi kan alle være enige om, at DAR er
et fantastisk sted, men det er også et
sted, som trænger til en renovering.
Bestyrelsen og Jon er derfor i løbende

Som nævnt her i nyhedsbrevet har vi
fået en del nye elevponyer på DAR, og
nogle af vores gamle ponyer er gået på
pension. Derudover er vi på jagt efter
en ny hest med en stærk ryg, som
hovedsageligt skal bruges til vores
handicap-hold. En sådan hest er ikke
billig, så vi har derfor søgt en masse
fonde om støtte til køb af en ny
handicaphest. Indtil videre har vi fået
tilsagn fra Den Faberske Fond om
25.000,-. Vi håber på positivt svar fra
et par fonde mere, så vi kan få købt den
helt rigtige.
I forbindelse med ansøgning af diverse
fonde skal der lyde et KÆMPE tak til
Louise Corneliussen for hendes store
hjælp med at finde fonde og skrive
diverse ansøgninger.
Til sidste bestyrelsesmøde blev det
besluttet, at undervisningen fra
årsskiftet kommer til at følge skolernes
ferier (undtagen sommerferien). Det vil
sige, at der ikke vil være undervisning,
når skolerne har efterårs-, jule-, vinterog påskeferie. Til gengæld vil der i
nogle af ferierne bliver arrangeret
andre aktiviteter for vores medlemmer.
Der er bl.a. snak om mini-ridelejer og
aktivitetsdage hvor man kan komme ud
og hygge hele dagen på DAR.

Husk I kan altid læse referater fra
bestyrelsens møder her. Næste
bestyrelsesmøde er den 23. november.
Hvis I har nogle punkter, som I ønsker
skal med på dagsordenen skal
bestyrelsen senest have det og evt.
materiale 14 dage før mødet.

spand eller trillebør som står i stalden
til formålet.
I starten af oktober blev der afholdt
alternativt holdstævne, for fredags og
lørdagseleverne. Det var nogle dejlige
dage med en masse pony og hest samt
stolte og dejlige smil. Der ligger
billeder fra stævnet inde på vores
Facebook side. Den finder du her

Nyt fra elevstalden:
I elevstalden er der også sket meget
hen over sommeren. Vi har blandt
andet budt velkommen til tre fine nye
ponyer Emira, Fly og Balder.
Derudover har vi fået Merci på prøve
for at se om han kan passe ind som
elevpony.
Vores kære Junker og søde Bastian er
kommet på pension. I den forbindelse
er Bastian blevet solgt til Sofie, der har
haft part på ham, lige som Emma har
købt kære Simba.
Ikke nok med det, så er Amigo og Sia
kommet tilbage fra sommer i det jyske.
Alle nye og hjemvendte ponyer og
heste, er kommet godt i gang igen efter
sommerferien.
Som nogen måske allerede har
bemærket, er vores elevheste begyndt
at stå på træpiller i stedet for halm. Det
er der flere grunde til. For det første
giver det mindre støv i stalden, det er
fysisk meget nemmere at muge for
vores staldpersonale og derudover
giver det væsentlig mindre mødding.
Til gengæld kræver det at der bliver
fjernet klatter ved hestene mere eller
mindre hele dagen. Det vil derfor være
en kæmpe hjælp, hvis du ser der ligger
en klat ved den hest du har redet på, at
du fjerner klatten og smider den i den

Nyt fra privatstalden:
Der er ved at være fyldt godt op i
stalde, nye ansigter, ponyer og heste er
kommet til – vi byder alle hjertelig
velkomne.

Det sker på DAR
Der har været mange aktiviteter hen
over sommeren. Blandt andet blev der
med stor succes lavet kæpheste stævne.
Der har været afholdt drop in
arrangementer for parter og privat
rytter med blandt andet Agility/Parkour
og Pony Games.
Flere af vores ryttere er pt. i gang med
at tage hhv. Ryttermærke 1 og
Ryttermærke 2 ved vores dygtige
underviser Charlotte Højstrup. De
ryttere der ikke fik plads på
Ryttermærke 1 holdet i denne omgang
skal ikke være kede af det, da Charlotte
har lovet at hvis der er ryttere til det, så
starter hun endnu et hold op i starten af
det nye år.
På grund af forsamlingsforbuddet har
vi desværre måtte aflyse vores store
SPONSOR stævne, men håber at vi

snart kan få lov til at samles flere under
samme tag igen.
Trods Corona og en meget mærkelig
tid, så sker der alligevel en masse på
DAR – sammen men hver for sig!
Der er SKATTEJAGT som er i fuld
gang, læs meget mere her
Vi skyder BINGO festen af den 25.
oktober, og sidste frist for tilmelding er
18. oktober. Så skynd dig at tilmeld dig
og din familie. Du kan læse meget
mere om BINGO her

Vi har brug for jeres hjælp 
Vi er i gang med at samle penge ind, så
vi kan få repareret vores hegn ved
springbanen. Så skynd dig ind på dette
link og stem på vores video så vi kan
vinde. Du må gerne opfordre alle i dit
netværk at stemme – det vil vi blive
meget glade for.
Derudover er vi blevet nomineret til
årets lokale forening. Synes du også at
DAR skal vinde 100.000 – så giv os
din stemme her.
Ekstra hjælp

Du kan altid læse om vores forskellige
aktiviteter på vores hjemmesider og på
vores Facebook side – og den kan du
tilmelde dig på lige her

Arbejdssøndag
Den 31. og 1. november har vi stævne
på DAR og vi har derfor brug for hjælp
til at få DAR til at skinne.
Søndag den 24. oktober kl. 10.00 til ca.
13.00 holder vi derfor arbejdssøndag
på DAR. Der vil både være noget for
voksne og børn, da vi bl.a. rigtig gerne
vil have udskåret nogle græskar som vi
kan bruge som pynt til stævnet. Vi
regner med at være færdige omkring
frokost, hvor vi tilbyder lidt godt til
ganen og maven til alle dem der har
været og hjælpe.
Hvis man har mulighed for at komme
og hjælpe kan man enten skrive sig op
inde på hjemmesiden under Aktiviteter
-> Events eller på de ophængte sedler i
stalden. Se opslaget vedr. arbejdssøndagen på hjemmesiden eller på
Facebook.

Fra den 12. oktober og 5 uger frem er
både Louise og Ditte på skole som en
del af deres berider-uddannelse. Katja
som tidligere har stået opstaldet på
DAR kommer og hjælper i morgenstald
og tager alle Dittes elevhold.
Derudover håber vi at alle vil være
søde og sørge for at feje efter sig,
rydder op, fjerne klatter i ridehuset
osv., så der er mindst mulig ekstra
arbejde til Mathilde som får nok at se
til når vi mangler to af vores fantastiske
beriderelever i staldene.
Rigtig dejligt efterår til både store og
små.
De bedste hilsner
Dalumgaard Rideklub

Hvis du har noget på hjertet som du
gerne vil dele med resten af DAR
eller noget som du synes skal med i
næste nyhedsbrev så send det til
Christina Søgaard på mail
christina@christinasogaard.com
senest den 27. november, så kommer
det med i næste nyhedsbrev.

