
 

Nyhedsbrev fra Skári, marts 2020  
 

Velkommen til årets første nyhedsbrev fra Skári.  

Vi planlægger at rundsende nyhedsbreve til alle medlemmer på e-mail 3-4 gange om året, men du kan 

stadig følge os på Facebook på Skari -  lokalklub under Dansk Islandshesteforening og hjemmesiden 

Skári.dk bliver løbende opdateret.  

 

Generalforsamlingen & bestyrelsen 

Skári-året starter ved generalforsamlingen, der traditionen tro fandt sted på Smedegården i Lem den 

første fredag i februar. Referatet fra generalforsamlingen finder du på skári.dk og her:  

Berit Keibel og Niels Jacobsen var udtrådt af bestyrelsen forud for generalforsamlingen. Karina 

Spangsberg og Merete Jensen blev valgt ind, og bestyrelsen konstituerede sig således på et 

bestyrelsesmøde den 18. februar: 

Helga Rude Nielsen, formand  

Tinna Bronton Slebsager, kassér 

Inger Lise Kampp, sekretær + website 

Peter Barner Rasmussen  

Zenia Mumm Nielsen  

Karina Spangsberg  

Merete Jensen, nyhedsbreve og website  

 

Aktiviteter 

På Skári.dk er aktivitetskalenderen opdateret med masser af gode ture hen over de kommende måneder, 

ligesom der er nørkleaftener, foredrag og kurser i vente. Første aktivitet er allerede på tirsdag den 10. 

marts, hvor vi nørkler igennem – eller som der står i aktivitetskalenderen: 

Tirsdag den 10. marts: Nørkle-hygge-klubaften 

Har du seletøj der skal repareres (vi tager noget værktøj med), sadler der skal pudses, en trøje der skal 

strikkes eller har du bare lyst til lidt hygge og en hestesnak, måske give nogle gode ideer videre til 

bestyrelsen, ja, så kom til klubaften i Borris. Sted: Merete Jensen, Flodgårdsvej 32, Borris, 6900 Skjern. Vi 

starter kl. 19.00 og vi giver kaffe, te og kage. Tovholdere: Inger Lise (24430714) og Tinna (40449221) 

Resten af aktivitetskalenderen for 2020 finder du her: 

Kalenderen vil løbende blive opdateret, og info om de ture, der allerede er på kalenderen følger, så snart 

vi er færdige med planlægningen. Har du selv idéer og forslag til aktiviteter, så kontakt os – eller kom til 

nørkle-aften og fortæl om din gode idé.  

 

Stafetten 

https://www.facebook.com/groups/1959910570999443/
http://www.skari.dk/
http://skari.dk/?page_id=837
http://skari.dk/?page_id=370


Hvis du har gode ideer til rideture f.eks. i dit nabolag, så har vi besluttet at genoplive stafetten – ikke 

som en fysisk ting, men som en opfordring til alle jer ryttere om at invitere os andre med på en ridetur, 

der hvor I selv plejer at ride. Stafetten annonceres af arrangøren og kun på Facebook, da der skal være 

mulighed for at arrangere med få dages varsel. Karina Spangsberg har lovet at stå for første stafet-tur, 

så hold øje med Skári-facebookgruppen. 

 

TREC-bane, yoga og friluftsliv 

Flere Skári-medlemmer var mødt op til Ridespor i RKSK og Ringkøbing-Skjern Kommunes 

informationsmøde om en TREC-bane i Sandbæk Plantage den 25. februar på Skjern Ridecenter. Kunne 

du ikke komme, vil du vide mere – eller vil du gerne melde dig til frivilligt arbejde med at planlægge, 

bygge og/eller vedligeholde banen, så tjek facebookgruppen Ridespor i RKSK Sandbæk Plantage – og 

husk, at Ridespor har en fane på Skáris hjemmeside, hvor du også kan finde info. 

Tjek i det hele taget Skári.dk for masser af god og nyttig info. Under fanen Henvendelser udefra kan du 

f.eks. lige nu melde dig til en kombineret ride- og yogaweekend på Mandø – og du kan læse en hilsen fra 

Friluftsrådet, der inviterer dig til at blive aktiv i dit lokale friluftsråd – og en opfordring fra Skáris 

bestyrelse til, at flere ryttere melder sig til arbejdet med at skabe bedre vilkår for friluftslivet i vores 

område. Har du selv arrangementer, du har lyst til at fortælle andre Skári-medlemmer om, så kontakt 

bestyrelsen med info til ”henvendelser udefra”-fanen. 

 

Ny i Skári? 

Og sidst, men ikke mindst: Har du ridevenner eller andre, der endnu ikke er medlem af Skári, men 

drømmer om at blive det, så husk at indmeldelse og opkrævning af kontingent går gennem Sporti 

www.sporti.dk  Kontingent på 75 kr. skal betales senest den 30. april hvert år.  

 

Det bliver et fantastisk år med masser af fede ture, hyggelige snakke og lærerige oplevelser, tør vi godt 

love  

 

De bedste hilsner fra  

Bestyrelsen 

https://www.facebook.com/groups/2497248493659523/
http://skari.dk/?page_id=6
http://skari.dk/?page_id=847
www.sporti.dk

