
Nyhedsbrev september 2021 
 

Kalenderen fortæller det er efterår, men sikke da nogle skønne sommerlige dage vi 

foreløbig har haft. Vi håber I alle nyder sensommeren, og husker solcreme på næsen… 

Dressur stævne 29 august 2021 

Først og fremmest en kæmpe tak for endnu et rigtig hyggeligt stævnet vi lige har afviklet, 

hele 71 starter blev det alligevel til, selvom der desværre var et par afbud i 11. time. Det var 

helt igennem en rigtig skøn dag, med massere af flot ridning, heste samt ponyer der 

skinnede i takt med solen, og flotte fletninger i alle mulige afskygninger. Vi vil gerne takke 

alle vores dygtige ryttere for at udvise fantastisk rytterpli, I er simpelthen bare så gode til at 

hjælpe og ikke mindst heppe på hinanden - i bedste og velgående Suså ånd! Til de frivillige 

der gav en hånd med, uden jer er det simpelthen ikke muligt at gennemføre disse 

arrangementer - så en stor tak fra bestyrelsen! 

Resultatlister, samt flere billeder fra dagen kan findes på vores Facebook samt hjemmeside 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En særlig tak skal gå til Hööks, Herlev samt Horze/EquiRider, Næstved for de flotte 

sponsorgaver vi har modtaget til stævnet, TAK! 
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Aktivitetskalender 

Så fik vi lagt sidste hånd på aktivitetskalenderen frem til april 2022 og denne ligger 

tilgængelig både på Facebook samt vores hjemmeside, vi glæder os til de kommende 

aktiviteter og håber som altid I vil bakke godt op herom, både som deltagere, hjælpere og 

publikum, husk allerede nu at reservere datoerne        

 
 31. oktober 2021, Halloween Ringridning 

 27. november 2021, Juleridt til Glumsø 

 5. december 2021, Julefest på Suså 

 16. januar 2022, Kæphestestævne 

 27. februar 2022, fastelavns ringridning 

 16. marts 2022, Generalforsamling 

 April 2022, TREC-træning (dato kommer senere) 

 

Inden så længe vil I modtage tilmelding til Halloween ringridning der finder sted søndag 

den 31. oktober 2021. Der vil vanen tro være en præmie til dagens bedste udklædning - og 

den behøver ikke være uhyggelig! 

 

  
 

Nye medlemmer 

Vi vil gerne sige et stort velkommen til rideklubbens senest tilkomne medlemmer, som vi 

håber, vil få rigtig mange gode timer på Suså 

Velkommen til: ? 
Efterårsferie 

Husk der vil være ridning som normalt i efterårsferien (uge 42), husk derfor at melde afbud 

til din træner såfremt du/I ikke kommer. I år vil der også/ikke/forventes at være ridelejr fra 

søndag-onsdag som der plejer. Nærmere information omkring tilmelding følger inden så 

længe 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen, Suså Rideklub 
 

 

 

Husk at du altid kan følge med via vores Facebook, Instagram eller på https://susaa-rideklub.dk/ 

https://susaa-rideklub.dk/

