Køre og rideklubben Snegla
Til uddeling blandt nye medlemmer.

Om Køre og rideklubben Snegla

Arrangementer

Køre og rideklubben Snegla er en rideklub for
alle islandshesteinteresserede i det vestjydske
område. Når du melder dig ind bliver du medlem
af en af de største rideklubber i Danmark med en
lang tradition og omkring 350 medlemmer bag
sig. Klubben blev stiftet tilbage i 1981 og havde
derfor 25 års jubilæum i 2006.

I oktober arrangeres der Islandshestens dag der
er et landsdækkende arrangement, og løbende
året rundt bliver der afholdt weekendkurser med
dygtige instruktører i ridehallen.

Udvalg
I klubben er der en bestyrelse, stævneudvalg,
turudvalg, bladudvalg, baneudvalg og ikke
mindst et festudvalg.

Turridning

Faciliteter
Du har udenfor undervisningstiden i ridehallen
adgang til at benytte ridehallen og adgang til
ovalbanen (Se hjemmesiden). Ved ovalbanen der
ejes af klubben har klubben opført et klubhus der
bruges til stævner og andre arrangementer og på
Nr. Tolstrup er der adgang til en rytterstue og
toiletfaciliteter.

Er du mest til ture kan du komme med på PIPI
tur som er for de mindste, en traditionsrig
spændende og til tider dramatisk Hubertusjagt, et
juleridt hvor både heste og ryttere er udklædte, et
skærtorsdagsridt, et overnatningsridt og
månedlige ture for alle hver søndag kl. 14 fra Nr.
Tolstrup hvor det er deltagerne der bestemmer
tures længde og rute.

Generalforsamling

Ridestævner

Har du din daglige gang på Nr. Tolstrup som
hesteejer eller som rytter skal du være medlem af
SNEGLA. Du kan indmelde dig på vores
hjemmeside www.snegla.dk eller ved at udfylde
nedenstående blanket og lægge den i postkassen
i rytterstuen.

Er du mere til konkurrencer er der her tilbud til
alle øvede som nybegyndere. Der arrangeres
vinterstævne i februar måned, ranglistestævne i
maj, børnestævne kun for ryttere på
rideskoleheste også i maj, lokalstævne og
juniorcup i juni, Snegla Open i sep.

På den årlige generalforsamling kan du møde op
og være med at til at give dit bidrag til klubbens
aktiviteter og på den måde knytte nye venskaber
og blive en del af et socialt fællesskab med
udgangspunkt i oplevelser på den islandske hest i
naturen eller på bane.

Hjemmeside

