Pressemeddelelse:

Sallingsund hesteklub i Nautrup afvikler rytterlejr og dressur stævne

I weekenden 17 – 19. juni var der stor aktivitet i Nautrup. 11 børn var tilmeldt Sallingsund Hesteklubs rytterlejr
som blev afviklet fra fredag til søndag. Til dressurstævnet, som afvikledes i overensstemmelse med reglerne
indenfor Dansk Rideforbund, blev afviklet 18 – 19. juni, var der tilmeldt 96 startere. Så mange frivillige,
forældre og klubbens bestyrelse var i fuldt sving og det selvfølgelig også med planlægning, afvikling og
oprydning, så alle deltagere, tilskuere og besøgende kunne få en god weekend. F.eks. kan nævnes mange
gode ”bagere” var at finde bl.a. blandt forældre, da der faktisk spises en hel del kage når så mange aktive
mødes.

Sheltere til heste og børn, blev ligeledes indviet samme weekend og flittig brugt i løbet af weekenden. På
billedet er det deltagerne i rytterlejeren som er i gang ved bålstedet. Klubben havde fået sponsoreret shelters,
båludstyr og ingredienser til rytterlejeren af flere forskellige ansøgte fonde bl.a. Friluftrådet, Velux-, Nordea- og
Bustrupfondene. Bidrag som alt sammen gjorde det muligt dels at afvikle og dels i fremtiden give mulighed for
at kunne overnatte i det fri både som hest og rytter.
”Muligheden for overnatning i vore shelters gælder både for lokale som besøgende, som også er en del af
planen” udtaler de to bestyrelses- og udvalgsmedlemmer Bettina Kåstrup og Betina Bak. Som begge ligeledes
havde fuldt at gøre med opgaver i løbet af weekenden.
Det var lykkedes arbejdsgruppen, som har stået bag ridestævnet i weekenden, at få skaffet mange gode og
flotte gaver hos sponsorer så alle førstepladser kunne præmieres. Det kunne derfor også iagttages stævnets
administration have travlt med at få holdt styr på tider, point og så ellers overrække resultater og præmier til de
ivrige og flotte heste og ryttere.
”Alt i alt en rigtig dejlig weekend med aktiviteter for både store og små og ikke mindst, skal alle, som har en
andel i weekendens gode forløb, have en stor tak for hjælpen, uden de mange frivillige kunne det slet ikke
lade sig gøre” udtaler formanden for hesteklubben Helle Larsen.
På Sallingsund hesteklubs hjemmeside www.Sallingsundhesteklub.dk vil der kunne læses mere om de
nævnte aktiviteter og resultater, samt om Sallingsund Hesteklub generelt, ligesom de kommende aktiviteter
bl.a. sommerferie kurser i ryttermærke 1,2,3 & 4.
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