
Ekstraordinært BESTYRELSESMØDE Referat 

Lørdag 27.juni 2020 i Klubhuset 

KL 09.30 – 12.00 

 

Møde indkaldt af: Formand Søren Møller 
 

Deltagere: Søren, Anette A., Marianne, Jan, Anette R., Rikke, Helena 
 

Afbud: ingen 

1.  
Mødeindhold 

 
Efter lang nedlukning af klubbens aktiviteter grundet COVID-19, skal klubbens 
aktiviteter til at åbne igen, da man nu må mødes 50 mennesker jf. regerings 
nuværende anbefalinger. Bestyrelsen skal klarlægge de kommende måneders 
aktiviteter med tilhørende datoer. 

25. Juli 

 

Ringridning 

Der rides en tur ud i lokalområdet, Rikke R. vil gerne være behjælpelig med 
turen, der er også en del andre Nökker i området der er godt kendt i Ulvedal 
Plantage, som muligvis vil være klar på at være guider/ for-ryttere. Selve 
ringridningen afholdes på Ovalbanen og med Klubhuset som ramme for 
tilskuere. Efter afsluttet ridt, afsluttes dagen med grill og hygge ved klubhuset. 

Marianne kigger efter en gasgrill & et køleskab til klubben, det giver god 
mening at klubben anskaffer dette, da de kan anvendes til mange 
arrangementer. 

1 - 2. August 
 

Kællingetur 

Traditionen tro afholder Anette og Ruth Kællingetur, den 7. i rækken, for de 
modne kvinder på +40 somrer i Nökkvi. 

9. August 
 

Kongenshus tur 

Der rides 2,5-3 timer i den skønne natur ved Kongenshus Hede. Vi mødes hos 
Formand Søren Møller - Viborgvej 88 - 7470 Karup. 

23. August Blökk 20 års fødselsdags-tur 

Rikke & Else arrangerer en hyggelig tur, i anledning af deres dejlige Blökk’s 20 
års fødselsdag. 

29. August 
 

Nökkvi Stævne 

Endelig kan vi se frem til årets første ovalbane-stævne - stævneudvalget 
arbejder allerede på højtryk for at få alle detaljer på plads. 

5. September 
 

Hyggetur i Dollerup 

Annette R. er guide på en hyggelig tur i skønne Dollerup 

13. September 
 

Terræntræning ved Henrik 

Træningstur op til det forestående Alrid stævne 



Naturens Dag 

Der afholdes Naturens Dag på Hald Hovedgård, og vi stiller igen op med nogle 
heste, der kan klappes og/eller strigles af de besøgende børn. 

27. September 
 

Terræntræning ved Henrik 

Træningstur op til det forestående Alrid stævne. 

9-11. Oktober 
 

Alrid AL4 træningsstævne 

Træningsstævnet afholdes i kompedal lejeren. 

24. Oktober 
 

Hyggetur til Hald Ege 

Annette R. er guide på en hyggelig tur til Hald Ege 

1. November 
 

Hubertusjagt/ ridt i Kompedal 

Marianne snakker med Henrik om muligheden for tilrettelægge en passende 
rute til hhv. Hubertusjagt og evt. én til Hubertus-ridt. 

20. December Nisseridt i Dollerup 

Nökkvi-nisserne rider gennem Dollerup 

28. December Juletur 

Vi mødes kl 10 og rider 10.30 - mere info følger. 


