
BLIV MEDLEM AF  
HØJRIS RIDEKLUBS VENNER 

 
Kære forældre, ægtefæller, kærester, søskende, bedsteforældre, tidligere HJRK-ryttere og 
alle øvrige, som kunne være interesserede. 
 
For blot 100 kr. kan du være med til at gøre en forskel: Tegn medlemskab af Højris Rideklubs 
Venner. Ud over at støtte klubben økonomisk, vil dette medlemskab give dig mulighed for at få 
indflydelse i rideklubben, idet du har såvel tale- som stemmeret på Højris Rideklubs general-
forsamling, og du er endvidere valgbar til bestyrelsen.  
 
Ved Højris Rideklubs generalforsamling 2014 blev det besluttet, at sponsorudvalget i Højris 
Rideklub overgår til Højris Rideklubs Venner. Dermed vil dit medlemskab af Højris Rideklubs 
Venner få direkte indflydelse på, hvilke tiltag der bliver mulige at gennemføre fremadrettet. 
Vore primære indsatsområder er klubbens juniorryttere, elevheste og handicapafdeling.  
 
Midlerne, som Højris Rideklubs Venner – tidligere sponsorudvalget i Højris Rideklub – er i 
besiddelse af, er tilvejebragt via fondsansøgninger, ekstraordinært kommunalt tilskud, salg af 
rammesponsoraftaler, amerikansk lotteri ved juleshow, julekortsalg, ponytræk ved Hyldgårds-
marked osv. 
 
Ovenstående har i 2013 gjort det muligt at tilgodese klubben med:  

 Ny barriere i den store ridehal (delvis dækning) 

 Dør + kodelås i sadelrum 

 25% af elevhesten DUPLO 

 10.000 kr. fra Den jyske Sparekasses Fond til handicapsadel 

 Borde-/bænkesæt til terrassen 

 Sponsorspring fra IBF 

 Præmier til 1.-2.-3.-pladser til alle regions- og handicapstævner 

 HJRK-skilt ved indkørslen 

 Herudover adskillige ting til pynt, gavn og glæde for klubbens medlemmer og heste. 
 
I 2014 vil vore midler bl.a. gå til: 

 Genåbning af Junior-rytter-caféen – et gratis-tilbud til alle klubbens juniormedlemmer. 

 Sadeltøj til klubbens elevheste således de altid er optimalt ”ekviperede”. 

 Hjælpemidler til ridefysioterapien 

 Borde-/bænkesæt ved udendørs opsadlingspladser 

 Plejerekvisitter til elevhestene. 

 Opgradering af springmateriel 

 Aktivitetsdage 
 
Derudover søger vi til stadighed alle tænkelige fonde, legater og øvrige muligheder for at 
tilvejebringe økonomiske midler til klubben.  



I 2014 har vi følgende projekter på ønskesedlen: 

 Sadelrum til elevhestenes udstyr. 

 Behandlingsrum til handicapafdelingen. 

 Spejle i den store ridehal 

 Vandingsanlæg i ridehallerne 

 Ny barriere / renovering af barriere i lille ridehal 

 Nyt tag / renovering af nuværende tag i lille ridehal 

 20 meter dressurhegn/afskærmning. 

 Ringridningsudstyr  
 
Har dette vakt din interesse for at tegne medlemskab af Højris Rideklubs Venner, kan du indbetale 
kontingentet – 100 kr. til konto i Den jyske Sparekasse: 
 

Reg.nr. 0871 - kontonr. 6581360051 

 
(eller evt. kontant indbetaling til Højris Rideklubs Venners bestyrelse) 

 

HUSK navn på overførslen 
 

Samtidig bedes du sende en mail med navn og adresse til: karin.lindved@hjrk.dk  
 
 
Er der spørgsmål til ovenstående kontakt da Højris Rideklubs Venners bestyrelse: 

 Birgit Mørup: birgit.moerup@hjrk.dk  

 Helle Nygaard: helle.nygaard@hjrk.dk  

 Karin Lindved: karin.lindved@hjrk.dk  
 
 

 
Med venlig hilsen 

Højris Rideklubs Venner 
Birgit, Helle og Karin 
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