
Rideklubben er igen i 
år værter for DM 

ponydressur for hold. 
Hvis du ikke allerede 
er deltager på et hold, 
så benyt kurset til at 
skabe kontakterne 

 
 
 
 
 
 
Kære kursusdeltager. 
 
Frederikshavn Rideklub vil gerne byde dig velkommen til klubbens dejlige anlæg. I klubben har vi 
glædet os, og set frem til ugerne med kurser med Vibsen og Bo. I år er det syvende gang at kurserne 
afholdes her på Frederikshavn Rideklubs etablissement, hvilket vi er utrolig glade for og stolte af.  
 
Igen i år har vi sat køjesenge op, men pladsen er trang, og vi må derfor appellere til, at I hjælper med 
at holde orden i rummene. Der er 2 stk brusere i pigernes omklædning 1 stk ved kontoret. 
 
Selve rideklubben holder ikke lukket, så du får også lejlighed til at møde de lokale ryttere. Ind imellem 
vil vi selvfølgelig være mange, som skal deles om pladsen, men ved gensidig hensyntagen skal det 
nu nok gå - det plejer det. 
 
Rent praktisk har vi reserveret dele af etablissementet til kursisterne: 
 

� Store ridehal eller dressurbane nr 1 er reserveret i tidsrummet 08.00-20.00 
� 6 løbefolde (alle markeret med skilt) er reserveret under hele kurset 
� Springbanen lige ledes fra 08.00-20.00 

 
Rideklubben er beliggende i dejligt naturskønt område, og vi har tilladelse til at ride i skoven, men vi 
skal holde os til de etablerede stier. Det skal altid aftale med Vibsen og Bo, hvis du ”skridter” nogen 
sted hen – og aldrig alene. Det er også muligt at ride hele vejen rundt om markerne. Poletter til 
solariet kan købes i hytten, hvis du får brug for disse. 
 
Har du brug for hjælp eller har spørgsmål, vil der være 1 voksen fra FRK til sted – som fortrinsvis 
opholder sig ved hytten – som du kan spørge og henvende dig til. Er det spørgsmål om 
undervisningen rettes disse til Vibsen og Bo. Der er selvfølgelig også en voksen til sted om natten, 
som overnatter i den ene af hytterne på bakken.  
 
Alle måltider indtages på terrassen ved hytten. Det er mulig for familie/venner at spise med i alle 
måltiderne, men sig det gerne til ”dem i hytten”.  
 
Den aften hvor der grill/stege buffet håber vi selvfølgelig på stort fremmøde, det plejer at være rigtig 
hyggeligt, og vi plejer at være ca 90-100 deltager til buffet. 
 
Med håbet om at du må få et godt kursus!  
 

Endnu engang velkommen til FREDERIKSHAVN RIDEKLUB  
 
 

 
  

    

Velkommen 


