
                                                                                                                                               

 Nytårsbrev fra ”Vennerne” 

Støtteforeningen Herning Rideklubs Venner (HRV) 
ønsker alle en god sæson 2013

HRV er  en  støtteforening,  der  hjælper  Herning  Rideklub.  Vi  vil  gerne  især  støtte
ungdomsafdelingen og handicapridningen. Udover vores årlige tilskud til HER på 12.000 kr.
til  dækning  af  fastelavnsarrangementet,  juletræsfesten  med  godteposer  og  hjælp  til
stævner, har vi i  2012  ekstraordinært doneret 20.000 kr. til  doteringer ved 2 stævner i
foråret. I påsken blev der afholdt en ridelejr for elevryttere, hvor vi overraskede børnene
med pizza. 
I sommers forærede vi ridefysioterapien hesten Elmer Fjot, og vi har netop givet tilsagn om
indkøb af yderligere en bagrytterhest til 25.000 kr. og et bagrytterskind til 7.500 kr.

Pris for medlemskab af HRV:
200 kr. i årligt kontingent for aktive medlemmer 
100 kr. i årligt kontingent for passive medlemmer 

Vi  håber  meget,  at  ryttere,  forældre,  bedsteforældre  og  andre  heste-
interesserede vil påskønne det store arbejde, vi gør for at hjælpe Herning
Rideklub ved at støtte os med et medlemskab.

Det  eneste,  man  skal  gøre,  er  at  indbetale  kontingentet  på  støtteforeningens  konto  i
Vestjysk Bank:  7604-1373416 og så angive navn og adresse på samtlige personer, der
ønsker et aktivt/passivt medlemskab (altså ikke udelukkende forældrenavn, hvis barn skal
være aktivt medlem). Som noget nyt er der også mulighed for at indbetale HRV-kontingent i
januar 2013 via et separat indbetalingskort, der bliver udsendt fra HER til alle medlemmer
samtidig med opkrævning på opstaldning, undervisning m.m. Ønsker man ikke at støtte
HRV, kan man se bort fra dette indbetalingskort. 

Bemærk
Et passivt medlemskab af Herning Rideklubs Venner er samtidig et passivt medlemskab af
Herning Rideklub, og man har ret til at møde op til generalforsamling i både HER og HRV.
Torsdag den 7. marts 2013, kl. 19.00 afholder HRV generalforsamling i rytterstuen på
Herning Rideskole. 

Transporttilskud
Vi  yder  transporttilskud  til  ryttere,  der  har  betalt  aktivt  medlemskab  af  HRV  og  har
opstaldet pony/hest i HER og tager udenbys og starter for Herning Rideklub efter følgende
regler:

Takst 1: under 30 km.         50 kr.
Takst 2: over 30 km.         75 kr. 
Takst 3: til Sjælland eller over 300 km.                  200 kr.

Tilskud ydes til én hest pr. medlem pr. stævne.

Ved internationale stævner, hvor man repræsenterer DANMARK, kan man søge HRV om
tilskud til disse. Der ydes max. 5000 kr. pr. år pr. ekvipage.



Hvis man ønsker transporttilskud, skal man blot skrive sig på transporttilskudssedlen på
opslagstavlen  i  gangen  ved  rytterstuen.  Da  transporttilskuddet  udbetales  elektronisk
kvartalsvis, er det nødvendigt at meddele ens kontonummer til kasserer Tina Høegh. 

Banko
For at skaffe penge til at hjælpe rideklubben arrangerer støtteforeningen Herning Rideklubs
Venner bankospil i Bankocentret i Smedegade i Herning på nedenstående datoer i 2013.
Se også www.herningbankocenter.dk

Mød op i Bankocentret og spil med. 
Har du lyst til at hjælpe til ved banko, så kontakt Ingelise Foged.

____________________________________________________________________

HRV’s bestyrelse  :  
Formand Sally Damgaard tlf. 97 12 68 83 / s-damgaard@privat.dk
Næstformand Mai-Britt Røn   tlf. 21 23 61 73 / mai-brittroen@hotmail.com
Kasserer Tina Høegh tlf. 28 97 34 49 / tinahandersen@hotmail.com
Bankomedlem Ingelise Foged tlf. 97 12 69 49 / ingeliseogbent@hotmail.com
Bankomedlem Eva Johansen tlf. 97 21 02 80 / evamj1943@hotmail.com

    

           Venlig hilsen
        
              Herning Rideklubs Venner

1. Mandag 14. januar Hollandsk Bingo

2. Tirsdag 12. februar Alm. Banko 

3. Fredag 1. marts Hollandsk Bingo

4. Søndag 31. marts Alm. Banko

5. Onsdag 17. april Hollandsk Bingo

6. Tirsdag 21. maj Alm. Banko

7. Fredag 28. juni Hollandsk Bingo

8. Mandag 8. juli Hollandsk Bingo

9. Tirsdag 30. juli Alm. Banko

10. Søndag 4. august Alm. Banko

11. Fredag 20. september Hollandsk Bingo

12. Søndag 3. oktober Alm. Banko 

13. Onsdag 6. november Hollandsk Bingo

14. Søndag 29. december Alm. Banko 
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