
Påmelding rideskolens 2. semester 

Byggingen av ridehuset er 

endelig i gang, etter 

mange år med venting.  

Selve ridehallen skal ha 

målene  20x64m, med 

god plass til tilskuere på 

den ene langsiden. 

Nærmest stallen blir det 

er velferdsdel, med 

toaletter, kafelokale med 

vindu mot ridebanen og 

garasje til traktoren.  

Bygget skal stå ferdig på 

vårparten i 2015, men 

endelig overtakelse skjer 

nok ikke før til som-

meren. I 2015 er det to år 

siden plasthallen ble re-

vet, og utendørs under-

visning i rideskolen samt 

begrensede treningsmu-

ligheter for konkurran-

serytterene våre er snart 

over! 

Følg byggeprosessen i 

bilder på hjemmesiden 

vår:  www.snord.no 

Påmeldingen til 2. semes-

ter begynte mandag 

15.12.14, og kursstart er 

1.februar. Send en mail 

til rideskole@snord.no, 

så får du tilsendt et 

påmeldingsskjema som 

må fylles ut. Elever som 

allerede går på kurs, får 

påmeldingslapper utdelt 

på timen sin. Barne-/

ungdomskurs  

koster 250 kr timen,  

voksenkurs koster 300 kr, 

sprangkurs koster 300 kr 

og dressurkurs koster 350 

kr. De som går på kurs nå 

har førsterett på sin 

plass, så de nye elevene 

blir satt på venteliste og 

får bekreftet sin plass når 

påmeldingsfristen for de 

eksisterende elevene går 

ut, 16.01.2015. Kursene 

tilbyr variert ridning, som 

dressur, bomarbeid, 

sprang, tur, teori, 

mounted games osv.  

Grasrotandelen! 

Spiller du et av Norsk 

Tippings spill, kan du 

støtte rideklubben ved å 

velge Søndre Nordstrand 

Rideklubb som grasrot-

mottaker. 

Les mer om grasrotan-

delen på hjemmesiden 

vår.  

Byggingen av ridehuset er i gang! 
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Besøk nettsiden  

vår: 

www.snord.no 

 



Lofsrud Gård består av flere eldre 

bygninger. Fire av disse, rytterbua, 

låven (bortsett fra øverste etasje), 

stabburet og ponnistallen, leier 

rideklubben av Oslo kommune, som 

eier gården. I tillegg disponerer vi 

beitene og de to ridebanene, samt 

parkeringsplassene nede ved ride-

banen og oppe i svingen.  

Disse bygningene bærer dessverre 

preg av et vedlikeholdsetterslep 

som gjør at klubben stadig må 

reparere og fikse på ting her og 

der. Dette er meget dyrt i lengden. 

Tidligere har rideklubben tjent litt 

penger på å arrangere større stev-

ner, men etter at plasthallen ble 

revet har det ikke vært gode nok 

forhold til å arrangere  store stev-

ner på gården, og derfor har  

inntektsgrunnlaget til rideklubben 

sviktet.  

Vi har en meget oppegående dug-

nadsgruppe som gjør sitt ytterste 

for å holde stedet ved like. Men vi 

mangler ressurspersoner i denne 

gruppa som innehar kompetanse på 

enkelte områder, folk som er flinke 

til å snekre, folk med rørlegger/

elektrikerbakgrunn og andre med 

byggteknisk kompetanse, som 

kunne tenke seg å bruke fritiden sin 

på dugnadsarbeid i stallen.  

Den nye ridehallen blir levert som 

et råbygg, og vi har et stort arbeid 

foran oss med å innrede klubblo-

kaler, kafe og oppholdsrom.  Dug-

nadsgruppa står i spissen for dette 

arbeidet, og vi håper vi skal kunne 

knytte til oss folk som kan hjelpe 

oss med å få til et trivelig  

oppholdssted for alle! 

 

Ønsker du å hjelpe oss, ta kontakt 

med Rita på telefon 47372280 

I romjula er det muligheter for å få 

ri så godt som daglig. Skolehestene 

settes bort på fôr, og man kan ha 

ansvaret for en rideskolehest så 

mange dager man ønsker. Da må 

man ta seg av alt stallstellet, møk-

king, pussing og stell av utstyr, og 

man får ri på en ridetime hver dag. 

Påmeldingslister henger i stallen. 

Ring Julie på 40871431 

hvis du lurer på noe. 

Rideskolen arrangerer jevnlig drop-

in-timer og rideturer i Østmarka i 

helgene.  Vår rideskoleansvarlig 

Julie setter opp lister i stallen, og 

her kan man melde seg på det man 

ønsker. Turene i Østmarka er det 

aldersgrense på, man må være 12 

år og beherske galopp på tur for å 

kunne bli med. 

Drop-in-timene er det variabelt 

nivå på, alle blir undervist på det 

nivået de er på.  

Drop-in-timer og turer i Østmarka 

Informasjon fra dugnadsgruppa 
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Ønsker du stallplass 

på Lofsrud Gård? 

Ta kontakt med 

Ellen Jenssen på 

mail: 

emjenssen 

@yahoo.no 



I slutten av oktober og begynnelsen 

av november har vi jevnlig hatt 

besøk av en ung mann på gården. 

Vi har oppfattet ham som harmløs, 

han er veldig opptatt av hestene, 

og har vist lite interesse for oss 

menneskene rundt. Men vi voksne 

har pratet med ham, og vi ser på 

ham som en enkel sjel. I 

begynnelsen av november hadde 

han meldt seg på en drop-in-time i 

rideskolen, og i forbindelse med at 

skolehestene skulle inn fra beitet 

oppsto det en uheldig situasjon. 

Han forsøkte å hjelpe til med å få 

hestene inn. Metoden han brukte 

skremte hestene, slik at de var til 

fare for barna som hjalp til å ta 

dem inn. Han ble tilsnakket av de 

voksne på stallen, som ba ham om 

å ikke hjelpe til, og da ble han sint 

og fremmet en del trusler som 

resulterte i at vi måtte ringe 

politiet. Politiet ila ham et 

besøksforbud, og dagen etter 

leverte rideklubben en anmeldelse 

hvor situasjonen som oppsto ble 

beskrevet. Politiet kjenner godt til 

denne unge mannen, og de kunne 

fortelle at anmeldelser mot 

ham blir henlagt, da han 

sannsynligvis ikke forstår hva det er 

han har gjort. Men er forkynt et 

besøksforbud, og han har ikke lov 

til å oppholde seg på stallens 

område.  

Skulle han dukke opp igjen, ser 

ikke vi på ham som en fare for 

barna. Han er mest en fare for seg 

selv, da han går inn til hestene 

uten lov. Men vi har fått beskjed 

om å ringe politiet umiddelbart hvis 

han dukker opp, så vil de komme 

og ta seg av ham. 

Politiet besøker stallen 

jeder og bilder blir lagt ut. Her 

avtales også oppsett for treninger 

på stallen, samkjøring til stevner 

og så videre. Informasjon om dug-

nader og startlister til stevner vil 

også bli lagt ut her. 

Klubbens facebookside finner du 

ved å søke opp “Søndre Nord-

strand Rideklubb” på facebook.  

SNORD.no er adressen til rideklub-

bens sider på internett. Her vil du 

finne informasjon om stallen, 

rideklubben, rideskolen  samt stev-

ner og treninger som foregår på 

Lofsrud Gård. Lurer du på noe, fin-

ner du ut hvem du kan kontakte på 

disse sidene. 

Rideklubben har også en facebook-

side, hvor kortere nyheter, besk-

Rideklubbens nettside og facebookside 

sponse klubben. Vi tar også 

gjerne imot innspill og forslag om 

dere er kjent med bedrifter som 

kunne være interessert i å sponse 

klubben. 

Vi har behov for innredning til 

ridehallen som kjøkken, toalett og 

til kafeteria. 

Ta kontakt med  

sissil.rodland@fet.online.no  

hvis du ønsker å sponse klubben,  

bidra med innspill eller om du øn-

sker mer informasjon angående 

sponsorpakker.  

Vi er takknemlig for alle mulige 

bidrag! 

tillegg til flere aktivitetsgrup-

per nå etablert en sponsorgruppe. 

Gruppen har ansvar for å drive 

frem aktiviteter for å få inn midler 

til klubben. I første omgang vil 

gruppen ha fokus på å få inn midler 

til å ferdigstille ridehuset, spesielt  

velferdsdelen av ridehuset. Det er 

blant annet planlagt at velferds-

delen skal inneholde kafe med 

kjøkken. 

Gruppen vil jobbe rettet inn mot 

store og små sponsorer forbundet 

med ridehallen. 

Vi retter i første omgang en fore-

spørsel til våre medlemmer og 

foreldre til barn i klubben, vi håper 

at det finnes et potensiale blant 

våre medlemmer, som ønsker og 

har mulighet til å være med å 

Rideklubben er veldig stolte av at 

vi nå er i gang med bygging av ny 

flott ridehall som alle våre 

medlemmer kommer til å få stor 

glede av. 

Inntekten vi har fra rideskole og 

stall er minimal, og alt arbeid 

drives på dugnad av våre medlem-

mer. Vi har gjennom diverse 

ordninger og fond fått tilskudd til 

enkeltprosjekter, slik som for ek-

sempel bygging av ridehall som 

foregår i disse dager. Midlene til 

ridehallen er hovedsakelig tip-

pemidler, og disse kan kun brukes 

til bygging av ridehallen. Ridehal-

len blir levert uten innredning, så 

midler og arbeidskraft til å utføre 

dette må vi skaffe på andre måter.  

Søndre Nordstrand Rideklubb har i 

Informasjon fra sponsorgruppa 
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Vi i rideklubben vil benytte anledningen til å ønske alle som 

rir i rideskolen, foreldre og søsken, samt medlemmer og  

andre samarbeidspartnere en  

GOD JUL og 

GODT NYTT ÅR! 

Nyhetsbrev for  
Søndre Nordstrand Rideklubb 

Bildet viser Marie, Max, Calle og Liora. Fotograf: Ingvild Sveen 


