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Mønterhøj,  Mønterhøjvej 41  6200  Aabenraa    tlf. 7462 3689/ 2116 4676      www.aabenraarideklub.dk 
Daglig leder: Helle Pedersen tlf. 2196 6925

Ny daglig leder,  nye tiltag,  fuld stald  og mange kommende arrangementer 
Helle Petersen er kommet godt i gang, som daglig leder. Staldene er fulde og holdlisterne bugner. Der er derfor også en del 

ændringer til holdene. Væsentlig ændring er 4 springhold, men se venligst på Den store Tavle med holdtimer. 

Der er masser af kommende arrangementer i det næste ½-år på Mønterhøj. Klubstævne den 12.-13. februar, Team Cup, 

Stafetspring, aktivitetsdage, klub- og distriktsstævner, ridemærke undervisning, aktiv sommer og ridelejr i uge 26. Der vil 

løbende blive skrevet om aktiviterne hér i Mønten samt hængt opslag op på tavlen nedenfor rytterstuen. Hold derfor selv øje…… 

Sæt X i kalenderen torsdag den 10. marts kl. 19.30, hvor der vil blive afholdt 
generalforsamling i Aabenraa Rideklub.  
Nærmere om tid og sted følger. Da den nuværende bestyrelse på nær en enkelt fratræder, så skal der bruges 4 

bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Den nuværende bestyrelse anbefaler, at en del af bestyrelsen består af folk som har 

forstand på heste og som ofte kommer på Mønterhøj. Man kunne forestille sig at bestyrelsen bestod af repræsentanter for 

opstaldere, halvparter, forældre til ponyryttere og måske halbestyrelsen. Dermed vil alle klubbens interesser være 

repræsenteret. Ovenstående skal bare ses som et forslag/input, idet alle naturligvis er velkomne til at stille op til bestyrelsen, 

hvis man gerne vil gøre en indsats for at bevare den positive trend som klubben har lige nu og samtidig have indflydelse på 

hvordan Aabenraa Rideklub skal være i fremtiden.Er du interesseret i Aabenraa Rideklub skal bestå også efter den 10. marts 

2011 så meld dig til, at stille op til valg til en bestyrelsespost hos undertegnede. Jeg ser frem til at høre fra dig! 

På bestyrelsens vegne. Med venlig hilsen. Claus Krebs  E-mail: krebsdk@post.tele.dk eller mobil 41 17 20 42 

HUSK at aflevere din pokal til ny indgravering hos Guldsmed Clausen (Lise) inden d. 
11. februar 2011, så pokalerne kan uddeles til generalforsamlingen den 10. marts 
2011. 
Pokaler stævneår 2009 Aabenraa Rideklub 

Hans Tarps Vandrepokal:  Jesper Meyenburg 

C. E. Andresens Vandrepokal: Maria Lange Pedersen 

Klubmester Dressur Pony:  Julie Herskind  

Klubmester Spring Pony:  Julie Herskind                           

Klubmester Dressur Hest:  Lene Christensen 

Klubmester Elevponyer/heste: Nicoline Nielsen 

Hjælp søges til at støbe fundament til ny fodersilo 
Bestyrelsen søger medlemmer som kan hjælpe med at støbe et fundament til en ny fodersilo hurtigst muligt. Vi har brug for 

nogen som ved lidt om at støbe sådanne fundamenter og hvis der er medlemmer som har adgang til en lille grave ”Bobcat” vil 

det hjælpe processen. Det drejer som et fundament på 3X3 meter med en tykkelse på min. 40 cm. Fundamentet skal føres til 

fast undergrund, rionet 5 mm med maskestørrelse på 15X15 cm nedstøbes 10 cm under overkant betonflade. Beton styrke 25 

Mn. 

Har du kendskab til støbearbejde, eller er du bare god til at grave eller vil du bare gerne hjælpe så henvend dig til undertegnede 

helst på e-mail, men har du ikke mulighed for det så ring. Det haster lidt så tøv ikke vi har brug for din hjælp. Skulle der være 

nogen som ville lave lidt frokost eller lignende til ”entreprenørerne” så hører jeg også gerne fra jer. 

Med venlig hilsen Claus Krebs, e-mail: krebsdk@post.tele.dk Mobil: 41 17 20 42 

NYT gældende alle ryttere der benytter hallen uden fast opstaldning på ABR 
Alle ryttere der kommer udefra skal selv holde justits med deres ridning i hallerne fremover. Helle P. vil fra den 1. februar hænge 

en tydelig liste op ved indgangen til hallerne hvorpå ALLE rytter der IKKE har hest opstaldet på Mønterhøj skal skrive sig på fra 

gang til gang. Hvis i ikke allerede står på de fortrykte sedler skal i selv skrive jer på listen nederst. Udfra listerne, som skal bruges 

til afregning af månedskort, vil der også blive lavet statistik til fremtidig brug, så sørg for at listerne bliver udfyldt korrekt.  



                                                                                                                                                                                   

Ny hjemmeside 
Aabenraa Rideklub skal have ny hjemmeside, da den gamle er i et system som vi ikke længere kan opdatere uden at 

investere i et program som kan håndtere dette. Dette er også årsagen til at vores hjemmeside pt. er i en mildt sagt 

sørgelig forfatning. Det har heldigvis vist sig at vi via nogle forældre i klubben kan få en hel ny hjemmeside og en 

langt mere moderne løsning til at håndtere denne, til en faktisk billigere pris end det ville koste og købe det 

førnævnte program. Helle har skaffet en Web Master samt en hjælper der vil hjælpe med at få siden etableret og 

efterfølgende drive den. Tak til familien Gerber som har hjulpet med WEB program. Samt trekløveret bestående af 

Helene Gerber, Anne Petersen og Louis B Jørgensen som har påtaget sig opgaven med at få hjemmesiden op og stå. 

Et UNGT team…men et engageret team ☺   Claus krebs 

Team Cup 

Igen i år har vi meldt to hold til Team Cup. Det betyder at de næste par uger skal 12 af vores ryttere rundt til en 

række forskellige klubber, hvor de skal ride enten LD2, LC2, LC3 eller LB1 på en fremmede hest eller pony. Det giver 

en masse udfordring for rytterne og er samtidig med til at skabe sammenhold blandt de deltagende klubber. Hold 

øje med opslagstavlen for turneringsplan, hvis du vil støtte vores deltagende ryttere. 

 Ryttermærke 
I februar vil der blive mulighed for at tilmelde sig Ryttermærkeundervisning på Mønterhøj. Der er 5 forskellige 

Ryttermærke og de har til hovedformål, at formidle grundlæggende viden til rytteren. Udover dét,  giver 

Ryttermærke 3 og 4 samt kurset ”Rytter – klar, parat, start”, mulighed for at få rytterlicens der er et krav hvis man 

skal deltage i C-stævner. Hold øje med opslagstavlen for yderligere information og tilmelding.  

Medlemsmøde den 5. januar 2011.  
Det blev et medlemsmøde med en tilslutning som ikke er set i flere år. Tak for det, det var dejligt at så mange deltog. 

Mødet blev udover punkterne fra dagsordenen, afviklet som et dialogmøde og dialog det var der ☺. Allerførst blev 

vores nye daglige leder Helle Pedersen præsenteret og dernæst kunne vi også hilse på Rikke Korup.  

Etablering af udvalg 
Der blev etableret et stævneudvalg bestående af Jette Andresen, Lene Christensen, Helene Krebs, Eva Hansen og 

Bettina Nissen. (Det har allerede haft det første møde). Ligeledes blev der etableret et aktivitets udvalg bestående af 

Helle Pedersen, Anne, Julie, Line og Gitte. Helle Kreiberg påtog sig at få gang i Team Cup. Uden for dagsorden blev 

der etableret et sponsorudvalg bestående af Solveig, Claudia og Claus.  

Ny bestyrelse 2011 
Herunder meddelte formanden at det ser ud til at der ved generalforsamlingen skal vælges helt ny bestyrelse igen, 

idet det kun er Lisbeth Stæhr som ønsker at fortsætte. Han opfordrede til at melde sig således vi ikke havner i 

samme situation som sidste år. (se i øvrigt andet sted i Mønten). 

Nye priser 
Bestyrelsen præsenterede et nyt oplæg til ændrede priser. Til dette udspandt der sig en livlig og konstruktiv debat 

som endte med at bestyrelsens oplæg blev sendt tilbage i ”udvalg”. Bestyrelsen må specielt finde en bedre løsning 

på banekort problematikken ved ryttere som har flere heste. 

Eventuelt 
Helle informerede om ridelejr som i år bliver et nyt tiltag. Det bliver en ”ringridningslejr” med undervisning i 

Ringridning som en del af lejren og deltagelse i Aabenraa Ringridning som afslutning på lejren. Et tiltag som allerede 

er blevet godt modtaget af medlemmer af ringridningskomiteen, der vil bakke op omkring tiltaget og måske endda 

skaffe lidt sponsorer. Der blev diskuteret hjelm påbud (heftigt) som bestyrelsen overvejer at tage op som et punkt på 

generalforsamlingen. Derudover henstillede bestyrelsen til at man aldrig red alene på Mønterhøj af hensyn til hvis 

der skulle ske ulykker. 

Til sidst var der en mor fra Rødekro (RØK??) som gjorde opmærksom på at vi som medlemmer og klub skulle være 

klar over hvilke fantastisk gode forhold vi har på Mønterhøj og på det gode ry klubben har. Vær mindre negative og 

fokuser på det positive idet det smitter og langt overvejer de små negative ting. En lille ”opsang” som var velment og 

helt på sin plads. Tak for det. Mødet blev afsluttet med den glemte kage og en øl og vand. 

Tak for opbakningen til mødet, vi håber alle kommer til generalforsamlingen også. 

Mvh. Bestyrelsen 


