
NØR nyhedsbrev for september og oktober 

Så har vi været i gang i en måneds tid og vi håber I alle har nydt at være tilbage på rideskolen og 

at I har fået hilst på nye og ”gamle” heste på NØR. 

Endnu mere istandsættelse og fornyelse 

Som I nok har opdaget, sker der ting og sager i det gamle foderrum, som ligger til venstre, lige når 

man træder ind på gården i mellemgangen ved sadelrummene. Vi er i gang med at få lavet et 

vandspiltov. For dem som tænker – hvad er nu det for noget. Så er en indendørs vaskeplads til  

heste på NØR. Planen er at der kommer en stålvask op til afvaskning af bid, samt en vandvarmer, 

så hestene kan vaskes med lunt vand indendørs. 

Vi har endnu flere ønsker til istandsættelse på NØR og derfor: 

Søges der fonde på livet løs  

Vi er i fuld gang med at søge diverse gavmilde fonde, til gavn for vores dygtige undervisere, 

sikkerhed for rytterne samt vedligeholdelse. Har du kendskab til en mulig fond vi kan søge eller har 

du en kontakt til en fond vi kunne søge eller har du endda mulighed og overskud til at hjælpe os 

med det praktiske omkring søgning af fondene – så vil vi være meget taknemmelige for din hjælp. 

Kontakt i det tilfælde meget gerne Pernille rideskole@nygaard-ridecenter.dk eller Line it@nygaard-

ridecenter.dk . Vi er stærkere når vi løfter i flok. 

Pant 

I forlængelse at emnet om fonde så har NØR også lavet en aftale med Føtex i Helsingør. Så her 

kan du og andre borgere i byen, donere deres tomme flasker til NØR under overskriften, Føtex støt 

lokalsporten - en sundere generation i perioden 1. september til 29. februar 2020. 

Nye undervisere 

Vi er på jagt efter flere nye undervisere.  

Da Sanne har fået nyt job som kræver at hun rejser til Cypern, må vi desværre sige farvel til hende 

som underviser. Hun underviser sine elever september ud. Vi ønsker Sanne held og lykke på det 

nye eventyr. 

Derfor leder vi efter nye dygtige undervisere til teamet på NØR. 

Nye ponyer/heste 

Vi er også på jagt efter flere nye ponyer. Lige for tiden leder Regitze efter en lille pony og en stor 

pony. 

Aktiviteter på NØR de næste par måneder 

Stævner.  

Vi holder springstævne på NØR søndag 15.9. Med start klokken 11 i klassen Bom på jord. Derefter 

kan man springe 20/30 cm, 40/50 cm, 60/70 cm, 80/90 cm, 100cm, LD, LC og LB. Der er sløjfer til 

ale i bom på jord og 20/30 cm derefter er der sløjfer til de fejlfrie.  

Vi holder dressurstævne på NØR søndag 22.9. Med start klokken 11 i klassen 
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Stævnerne afholdes på udendørs grusbane med indendørs opvarmning. Hvis det regner eller 

banen er for våd kan stævnet blive rykket indendørs med udendørs opvarmning. Cafeen vil være 

åben under hele stævnet. 

Ryttercafe 

Herefter sommerferien er der nye regler i cafeen. Man skal have kontanter med til at betale når 

man er der. En anden mulighed er også, at man forudbetaler og skriver det ned i bogen. Så kan 

man trække fra i bogen når der handles, og ”fyldes op” med kontanter når alt forudbetalt er snoldet 

op. Vi modtager stadig mobile pay til stævner. Derudover har vi desværre oplevet at nogen, når de 

har hygget sig inden døre i cafeen, glemmer at rydde op. Alle må meget gerne bruge cafeen til 

hygge, men vi opfordrer til, at man i det mindste rydder op efter sig. Smider tomme flasker i pant 

posen, smider skrald og papir i skraldespanden, sætter stole på plads og tørrer bordene af hvis de 

er blevet beskidte. Ellers ser vi os desværre nødsaget til at låse døren udenfor rideskolens 

”åbningstid”. 

Efterårsferie på NØR 

Mini-ridelejr. I weekenden 12. og 13. oktober afholder NØR en to-dages ridelejr med overnatning 

samt dressur og springundervisning for 700,- kr. Vi starter kl. 10 lørdag og slutter kl. 17 søndag. 

Der vil blive serveret frokost og aftensmad lørdag samt morgenmad og frokost søndag. Rytterne 

bliver inddelt i hold efter niveau. Ridelejren er for ryttere på alle niveauer. Max. 20 deltagere. 

Tilmelding på mail stald@nygaard-ridecenter.dk med hesteønsker samt navn på rytteren. 

Feriepart. Lej en hest fra mandag til fredag med en times ridning om dagen for 500,- kr. Man 

henter selv hesten ind fra fold efter klokken 12 og man skal også muge boksen. Al ridning skal 

foregå på NØR’s arealer og springning må kun ske med underviser til stede. Ferieparten bookes 

via mail på stald@nygaard-ridecenter.dk med ønske til hest samt navn på rytteren. 

Skovtur. Lørdag 19. oktober er der endnu engang skovtur. Vi rider afsted fra NØR kl. 15. Prisen er 

200 kr og inkluderer leje af hest samt snacks efter turen. Der vil være både skridt, trav og galop på 

turen. Tilmelding til stald@nygaard-ridecenter.dk med hesteønske. 

Betaling af ovenstående 3 arrangementer skal ske på Klubmodul. 

Halloween 

Vi afholder igen i år Halloween spring. Kom gerne udklædt – der er også fællesspisning for både 

ryttere og familie og præmie til bedst udklædte. Mere info følger senere. 

Vi søger også juniorklubpiger 

Har du lyst til at hjælpe/lære nye ryttere og forældre op, så kontakt Pernille på rideskole@nygaard-

ridecenter.dk Du skal være over 10 år, pligtopfyldende, og skal kunne være på NØR enten 

mandag eftermiddag og lørdag formiddag/middag. 

Vi søger flere frivillige forældre i cafeudvalget 

Da Pernille ikke er på NØR hver dag, så søger vi frivillige forældre der vil være med til at hjælpe til 

med at have opsyn, fylde op og rydde op. Kontakt Pernille personligt eller på rideskole@nygaard-

ridecenter.dk 

Klubtøj 
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Mange går rundt i vores fine klubtøj. Vi har både jakker, polo t-shirts, trøjer og kasketter, så hvis du 

kunne tænke dig at købe en af de fine ting, så kontakt Pernille på rideskole@nygaard-

ridecenter.dk 

Sidste, men bestemt ikke mindst – 2 kommende arrangementer arbejdsdag og julehygge. 

Sæt kryds i kalenderen lørdag 5.10. arbejdsdag og lørdag 14.12. julehygge og opvisning på NØR 

klokken 14. Nærmere info følger. 
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