Nyhedsbrev NØR første halvår af 2020.
Man kan vel opdele dette halvår i før, under og efter Corona.
FØR:
I januar og februar deltog 8 af vores rideskoleryttere i Elevskolecup 2020. Længe gik det strålende
for pigerne og de vandt blandt andet på hjemmebane 19. januar og i Himmelev 23. februar. Dog
nåede pigerne ikke hele vejen til finalen, men de gjorde det alle supergodt.
Nør nåede også at afholde et springstævne i januar og et dressurstævne i februar.
SÅ KOM CORONA:
Og NØR måtte d. 12. marts lukke ned for al klubaktivitet. Efter en uges tid med mange uafklarede
spørgsmål om hvordan NØR og dens ponyer skulle holde skruen i vandet og hvordan vi kunne
”servicere” vores rideskoleelever begyndte diverse løsninger og muligheder at vise sig.
Blandt andet lavede Regitze LIVE udsendelser på rideskolens Instagram. Her var indholdet diverse
læringstemaer som hvad hedder det på en grime, hvordan trækker man en hest, hvordan renser
man hove, hvad er rytterfitness osv.
Der blev også plantet blomster rundt omkring på matriklen for at der skulle se pænt ud når nu
vores elever forhåbentlig snart kom tilbage – der var meget stille på NØR i denne tid.
Det indendørs vandspiltorv blev færdigt og nu kan alle heste blive skyllet og vasket i lunt vand.
Det har længe også været et ønske at der skulle et hegn op omkring den store ridebane og raske
kvinder og mænd kom i hold og donerede deres tid til at få sat hegn op – både om banen, men
også langs sporet op mod vejen for at optimere sikkerheden for vores ridekoleryttere.
Udover generel oprydning rundt omkring på matriklen er der også blevet lavet følgende
forbedringer:
- den lille gård mellem hovedhus og rideskolestald er blevet lavet.
- rytterstuen har fået en make-over.
- Der er blevet bygget og malet spring og bomme.
- Der er kommet nye hoveddøre i hovedhuset.
- Der er lavet ny bålplads med kig til søen.
- Der er fældet træer nede ved den store bane og lavet en bænk ud af stubbene.
27. APRIL ÅBNER NØR IGEN:
Og der kunne i weekenden 19.6-21.6 afholdes 60 års fødselsdag for NØR og Klubmesterskab i
både dressur og spring. Det var 3 fantastisk festlige dage og sikke nogle dygtige ryttere der hører
til NØR.
HVAD NU:
Nu er det sommerferie og i sommerferien hører som sædvanlig:
RIDELEJR: Der er stadig ledige pladser på ridelejren for rytter under 11 år 4.-5./7 (2 stk) og også
på ridelejren for rytter under 11 år 8.-9./8 (5 pladser)

SOMMERFERIEPART:
Derudover kan man købe sig en sommerferiepart i tre dage.
Man må ride mellem klokken 11-17. Man muger selv alle dage og henter hesten ind fra fold. Der
skal være en voksen over 18 år til stede. Hesteønske sendes i mail til Regitze på stald@nygaardridecenter.dk . Skovtur/springning skal aftales med Regitze på forhånd. HUSK at alle – også de
forældre og bedsteforældre der kommer med og som skal opholde sig i nærheden af hesten SKAL
have lukkede sko på. Det kan give store skader at blive trådt over tæerne af en hestehov under en
hest med en vægt fra omkring et halvt ton og op. Sommerferieparter kan tilkøbes i følgende
perioder:
6.-8. juli (mandag til onsdag)
9.-11. juli (torsdag til lørdag)
13.-15. juli (mandag til onsdag)
16.-18. juli (torsdag til lørdag)
20.-22. juli (mandag til onsdag)
23.-25. juli (torsdag til lørdag)
27.-29. juli (mandag til onsdag)
30.7-01. august (torsdag til lørdag)
DER SKAL MALES:
Selvom der er blevet repareret og istandsat meget i det foregående halve år – så er der altid noget
der skal laves på en rideskole. Så et sommerprojekt er at male bygningerne. Alle er velkomne til at
komme og give en hånd med. Vi kan altid bruge frivillige hænder og det plejer at være super
hyggeligt at tilbringe nogle timer på NØR med andre glade NØR medlemmer. Så husk at tage
malertøj på og aftal med Regitze hvad dag i har lyst til at komme, så organiserer hun projektet.
SOMMERFERIE AKTIVITET:
Som de sidste par år har vi igen tilmeldt os kommunens sommerferie katalog og på grund af
mange tilmeldinger har vi fået lov til at afholde det en ekstra dag. Så man kan komme til 1 times
sommerferie aktivitet 6.8. fra 13-17. tilmelding til rideskole@nygaard-ridecenter.dk
NU KAN DER IGEN HOLDES FØDSELSDAG PÅ NØR:
Hold fødselsdag på NØR. Man skal minimum være 6 personer og det koster 75,- kroner pr.
person. Man er i stalden i 30 minutter og så rider man i 30 minutter. Man kan for 300,- kr derudover
også leje cafe/havebord og minispring i 4 timer. Man kan også leje en hoppeborg for XXXXXXX
kroner i de 4 timer. Yderligere information på stald@nygaard-ridecenter.dk
TREC TRÆNING OG STÆVNE:
Der afholdes TREC træning på vores nye TREC forhindringer d. 2.8. og der afholdes Trec stævne
22.-23.8. tilmelding skal ske til Sarah Petersen på sarah_jpet@hotmail.com
TIL SLUT – GOD SOMMER og vi glæder os til at byde alle vores elever velkommen igen til
undervisning fra mandag 10. august.

