NYHEDSBREV FORÅR 2017
Kære medlemmer i Tarup-Davinde Rytterlaug.
Foråret er kommet godt i gang, med den sædvanlige vekslen mellem kulde, varme, sol og regn. Det er som
vi kender det.
I bestyrelsen i rytterlauget er vi også kommet godt i gang efter vores generalforsamling d. 29. marts og vi
har konstitueret os således:
Formand: Anne Andersen
Næstformand: Kirsten Muus
Kasserer: Poul Løwe
Sekretær: Pernille Albertus
Medlem: Peter Worm
Supp.: Dianne Solvang
Supp.: Bent Albrechtsen

I rytterlaugets ”liv” er vi nu over de første svære år og dermed ved at være gennem anlægsfasen på første
etape af vores ridestiprojekt. Vi skal nu i gang med at holde ridestierne sammen med Tarup-Davinde I/S og
arrangere spændende aktiviteter for alle jer, der er medlemmer. Vi har flere spændende tiltag på vej til jer
i året der kommer, men det må ikke afholde jer fra at komme med gode forslag til aktiviteter, møder,
foredrag m.m. Kom frisk med jeres ideer! Slå dem op i Facebook gruppen eller send en mail til os på:
tdrytterlaug@gmail.com
Medlemmer
Vi er nu 75 betalende medlemmer i rytterlauget, men vi vil gerne være mange flere! Derfor opfordrer vi jer
til at dele jeres oplevelser i området med jeres venner og fortælle dem om hvor vigtigt det er, at de også
melder sig ind, og får mulighed for at deltage i rytterlaugets aktiviteter. Det er også vigtigt, at vi får samlet
midler ind til anden etape af projektet, nemlig belægning af ridestier beliggende i Faaborg-Midtfyn
Kommune.
Facebook
I vores Facebook gruppe kan I følge med i de tiltag og arrangementer som foreningen arrangerer. Hold øje
med opslag om fællesture i rytterlauget; vi deler op i grupper efter det tempo folk ønsker at ride i og turene
varer ca. 1-2 timer. Her kommer også opslag om stierne, særlig afmærkning og andre forhold I skal være
opmærksomme på. I kan også bruge Facebook gruppen til selv at få kontakt med andre, som vil med jer på
tur i området.
Arbejdsdag
Mandag den 15. maj inviterer vi medlemmer – og andre, der har lyst til at give en hånd med – på fælles
arbejdsdag. Vi mødes ved Hundeskoven, P-pladsen på Langagervej kl. 16.30 og bruger nogle timer på at
klippe, trimme og skrue langs med ridestierne i området. Vi byder på lidt at spise og drikke og derfor er
tilmelding bindende. Skriv til os på tdrytterlaug@gmail.com og tjek Facebook for flere informationer.
Skeifas baneanlæg
Den stigende interesse for at anvende Tarup-Davinde I/S arealer til ridning er meget positiv. Vi vil i den
forbindelse gøre nytilkomne ryttere i området opmærksomme på, at baneanlægget på Phønix-grunden ved

Udlodsgyden er privat og ikke er en del af Tarup-Davinde Rytterlaugs ridefaciliteter. Det tilhører
Islandshesteklubben Skeifa og kan kun anvendes af deres medlemmer på islandske heste.
De bedste hilsner
Tarup-Davinde Rytterlaugs Bestyrelse

