AKTIVITETER
SPS har mange aktiviteter i løbet af året - f.eks. elevstævner, sponsorspringning,
store stævner (distrikts- & landsstævner), fastelavnsfest, banko, høstfest,
julefrokost og juleafslutning.
Ligeledes tilbydes der rytterlejr og springkursus i efterårs- & sommerferierne.

ØKONOMI OG FRIVILLIGT ARBEJDE
Uden hjælp fra sponsorerne var vi ikke, hvor vi er i dag. De skal have en stor tak
for deres bidrag.
De bidrager bl.a. med ærespræmier, gaver til amerikansk lotteri, ydelser og
spring samt klasse- og skiltesponsorer.
Det er disse sponsorer, der har gjort det muligt, at vi bl.a. kan få en ny fiberbund i
vores gamle ridehus.
Det er vi meget glade for!
SPS er baseret på frivilligt klubarbejde - derfor er det vigtigt, at så mange som
mulig melder sig til at hjælpe. Det frivillige arbejde er med til at holde priserne
nede.

KONTAKT
SPS’s bestyrelse, Maria & Frank Kejlberg, Morten Kahr samt Janne Kjær
Nielsen håber, at du bliver glad for at ride i SPS, og at du vil komme til at lære en
masse.
Samtidig håber vi, at du vil være med til at dele og skabe et godt og sportsligt
kammeratskab samt behandle ponyerne/hestene pænt og ordentligt.
Du er altid velkommen til at besøge os på Sortenborgvej 39 i Silkeborg.
Du kan også ringe eller maile til os på:
 Frank Kejlberg på 2016 1726 – bedst mellem kl. 8-10 eller


Der aflyttes ikke beskeder, så send en SMS



Info@SportsrideklubbenSilkeborg.dk

Læs mere om os og vores aktiviteter på vores hjemmeside:
http://sportsrideklubbensilkeborg.dk

STEDET
Sportsrideklubben Silkeborg (SPS) blev stiftet i 1991 med fokus på
ridebanespringning. Vi har lejet os ind hos Maria & Frank Kejlberg. Frank
Kejlberg er daglig leder.
Vi har to 20x40 ridehuse med fiberbund. Lækker kæmpe udendørs opvarmnings/dressurbane ligeledes med fiberbund samt stor græsspringbane med cafeteria,
dommertårn og sekretariat. Derudover 20x60 grusridebane.
Du kan have din pony/hest opstaldet hos Stald Kejlberg.

MEDLEMMER
UNDERVISNING
SPS tilbyder undervisning på alle niveauer i både ridebanespringning og dressur.

Vi er omkring 100 medlemmer i klubben - 2/3 elevryttere og 1/3 privatryttere.
Derudover kommer der ugentligt ca. 150 handicappede, som modtager
ridefysioterapi og anden undervisning.

Det kan foregå på elevpony/-hest eller egen pony/hest. Ligeledes er udefra
kommende privatryttere velkomne.
Vi har f.eks. ½-times begynderhold for de yngste, motionshold, ½-times luksushold med kun 2 ryttere, gymnastik- & bane-springningshold.
Handicappede ryttere, der kan indgå på et almindeligt hold, er meget velkomne.
Vores undervisere er voksne, velkvalificerede og veluddannede. De har taget
kurser i Pædagogik & aldersrelateret undervisning. De har selv stor ride-erfaring.
Nogle af dem er selv aktive springryttere på højt plan.
Frank Kejlberg & SPS har opfostret mange springryttere, der har nået til
internationalt plan.
Vi har mange privatryttere, der kommer udefra til springundervisning med deres
ponyer/heste.

PONYER/HESTE
Alle vores elevponyer/-heste er søde. De findes i alle størrelser og
sværhedsgrader, så der er lige én for dig.
Mange af ponyerne/hestene kan give deres kunnen videre fra deres tid på både
distrikts- og landsplan til dit barn.

SIKKERHED OG SAMVÆR
Klubben er medlem af DRF (Dansk Ride Forbund) og har gennemført dansk
Idrætsforbunds projekt "Et godt idræts-miljø for børn".
Vi har selvfølgelig indhentet børneattester.
SPS er en rideklub, der sætter sikkerheden i højsædet.
Alle ryttere, børn som voksne, skal ALTID ride med ridehjelm. Ligeledes anbefales
det, at alle op til 18 år rider med sikkerhedsvest. Sikkerhedsvesten SKAL benyttes ved
springning af ALLE op til 18 års alderen.
Vi er kendt for at have en god social og sportslig ånd med et godt samvær, hvor der er
plads til alle. Samtidig er det meget vigtigt, at man lærer noget.
Til forældre som intet kender til heste, vil du få hjælp til at lære at strigle og sadle op/af
m.m.

