
 
 

Nyhedsbrev Februar 2018 
 
Personale: 
 
Som mange af jer nok har læst på Ordrupdals Facebookgruppe, har Vytas mistet sin mor. Han er i denne 
uge tilbage i Litauen og sørge for begravelse mv. I forbindelse med hans besøg til Litauen blev der på 
Facebookgruppen lagt op til en indsamling for at gøre det muligt for Vytas at komme tilbage til Litauen 
og sørge for en begravelse for sin mor. Indtil videre er der samlet det flotte beløb på 12600,-kr, så vi er 
tæt på at nå beløbet på 20000,- som var det beløb, Vytas havde brug for. 
 
Vi er overbeviste om, at Vytas vil blive dybt taknemmelig, når han på mandag vil få det at vide. Tak til 
alle jer, der har bidraget. 
 
Undervisere: 
Susanne som ejer Kubbi, som er tidligere rideskolehest, har fået mod på at prøve kræfter med at 
undervise. Hun vil derfor ses som afløser på nogle af rideholdene. 
 
Opstaldning: 
I år har vi haft besøg af Jesper Rosenmeier fra "Hestetandklinikken.dk". Han raspede tænder på alle 
rideskolehestene og nogle af privathestene her i vinterferien. 
 
Status på returnering af opstaldningskontrakter. Der er indtil videre kun afleveret 12. Det er ikke mange. 
Hvis det er fordi, i sidder og undrer jer over nogle af de nye punkter, kan det være punkter, der er 
kommet på pga "Den nye hestelov". På hjemmesiden kan i hente hjælp. Der er nemlig lagt en lille guide 
op til Den nye hestelov.  
 
Gulvet på loftet af Westernstalden er repareret og der er nyt vindue på vej. 
 
Der er kommet lys i Femstalden, Pavillonen, loftet af Westernstalden og sadelrummet bag rideskolens 
sadelrum, og snart kommer der nyt lys i ridehuset, på gårdspladsen og i de resterende bygninger. 
 
Lågen til indkørslen er på vej. 
 
Vi afventer Sven Bech med en opstartsdato på dræningen på fold 8 bag ridehuset. I marts søger vi 
kommunen om flere penge, så vi forhåbentligt kan få lagt dræn på flere af foldene.  
 
Vi har hvert år problemer med lamperne på ridebanen på denne tid af året. Lysstofrørene falder ud af 
fatningerne pga rystelserne fra hestene eller fra heste, der rammer lamperne. Der kommer fugt i 
lamperne, så relæerne i ridehuset og på banen slår fra, hvilket nogen af jer har lagt mærke til. Alle 
lamper er nu repareret, så det skulle fungere.  
 
Vi satser på, at økonomien kan klare, at vi snart kan sætte en reparation af hegnet omkring ridebanen i 
gang. Udover at de rådne brædder vil blive skiftet, vil der blive lavet en ekstra række, så hestene ikke vil 
kunne gå henover hegnet. 
 
Mange låner udstyr herunder refleksveste, mordaxudstyr m.v. fra rideskolen. I må meget gerne aflevere 
det tilbage. Det er rigtig ærgerligt at stå og mangle. Som eksempel kan nævnes vores 20 skruenøgler til 
at sætte mordax af og på med, gevindskærer og dem til at rense mordaxhullerne med - alle med mærket 
Hjørnely. 
 
Vi bliver ved med at have enkelte tilfælde af hoste og snot og positive prøver for den milde streptokok 
 
Ridehold: 
Der er nu søndags skovhold hver søndag 
 
Rideskoleheste: 
List og Gimsteinn er solgt. 
 
Fenja har vist tegn på noget allergi. Alle hopperne står derfor nu i løsdrift og de nyder det :-) 
 



 
Mange har nok oplevet Bjørk noget kulret. Hun har været stresset i sine brunstperioder og er derfor nu i 
en hormonbehandling, hvor hun i en periode ikke vil komme i brunst. Forhåbentlig vil hendes 
brunstperioder derefter være mere afdæmpede.  
 
 
Vigtige datoer: 
 
Generalforsamling: Mandag d 19/3-2018 kl 19. Alle medlemmer er velkomne.  
 
Arbejdsdag: Lørdag d. 5/5 fra 9-14. Der vil komme opslag med liste over arbejdsopgaver til at tilmelde 
sig på. 
 
 
Til sidst ønsker vi fra bestyrelsen og ledelsens side at mærke en tydeligere foreningsstemning her på 
Ordrupdal. Der vil derfor i næste uge blive hængt en postkasse op. Denne postkasse skal bruges til ideer 
fra jer, men særligt vil vi på generalforsamlingen i år give en præmie til bedste bud på at få 
foreningsstemningen tydelig her på Ordrupdal. Så kom med alle de ideer, i kan komme på, så vi her på 
Ordrupdal kan blive en aktiv forening :-) 
 
 
 
OD´s åbningstider: 
Mandag-fredag fra 7-22. Ridehus og ridebane forlades senest 21.30 
Lørdag-søndag og helligdage fra 7-20. Ridehus og bane forlades senest 19.30 
 
Staldpersonalet træffes alle dag fra 7-14, 16-18 og 20-21.30 
 
Man er altid velkommen til at kontakte Mette i hendes kontortid mandag til torsdag fra 12.30-14. 
Telefon 27507535 eller info@ordrupdal.com.  
Sms´er modtages kun ved akutte situationer. Besvares telefonen ikke ved en akut situation så skriv en 
sms og der vil blive ringet op hurtigst muligt.  
 
Vi opfordrer som altid ALLE til at komme med forslag, kommentarer, intiativer og gode ideer – intet er 
for stort eller småt – forslag kan lægges i postkassen eller sendes til Mette på info@ordrupdal.com. 
 
 
Mange hilsner fra 
Pyttur - Ordrupdal Rideklub 

 


