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GODT NYTÅR
Håber at vores Muler har overlevet denne nytårsnat, som nok må
siges at være en af de smukkeste i længere tid, i hvert fald set her
fra Agertoften, flottere fyrværkeri kan jeg ikke lige mindes. Da
Konen, Datteren og mig var ude lige efter kl. 24 og skulle se det
her storslåede panorama kom der en lille Et motors flyver, som
kredsede rundt om Skive, de har helt sikkert fået valuta for
pengene.

Klubben gik ud af året med et medlemstal på 65, som skal indberettes til DIF her i januar, det
bliver så lidt spændende at se hvad vi lander på ved udgangen af 2014, mon ikke det bliver det
samme plus lidt flere, vi vil i hvert fald i Bestyrelsen gøre vores til at Klubben kan give en masse
muligheder for, at vi kan ride og være sammen i form af undervisninger, klubaftner, stævner og
så videre. Her kan jeg kun opfordre til at holde øje med hjemmesiden, siden på Facebook og
månedsbrevet der kommer ud, og hvis I kære klubmedlemmer brænder inde med historier,
hilsner eller meget andet er der mulighed for at sende dette til Lars Erik, da han vil prøve at
redigere et Klubblad som en forsøgsordning.
Klubben er blevet kontaktet af William Flügge (DI – Avl) omkring Baneanlægget for at høre,
hvordan det står til med Godkendelsen, det lader til at de er interesseret i at komme til Skive på
et tidspunkt, som sagt skal der et nyt Toplag (stenmel) på banen, da det der ligger nu, ikke kan
komprimeres/pakkes. Ydermere har Travbanen fået lov til at udvide til 950 m og det lader til at
dette skal ske i Maj måned, så lad os se hvor det ender

Vi har fået afslag på at lave en permanent springrute i det sydlige del af øvelsesterrænet da ISS
4 Group har vundet licitationen og overtager området i marts måned, kan kun sige at dette vil
gøre det mere bøvlet at komme til at bruge/misbruge terrænet, hvis der skal graves huller eller
fælles træer, det kommer dog ikke til at gå ud over den daglige brug af terrænet for dem som
går, løber, cykler eller rider, retten til dette ligger i tidsrummet 18 – 06, men altid en god ide at
kigge på skivekaserne.dk eller de opslagstavler der er i terrænet.

Til gengæld stiller Skov & Park / Skive Kommune sig meget positive over for en springrute og vi
har kontakt med Jagtrideklubben 11/13, om fælles spring (80 cm), vi skal dog selv bruge dem
fra 40 cm og op til 80 cm med forskellige bredder og Dybder, så lige nu mens det stadig er vejr
til det er vi i gang med at gennemtravle skoven for en rute på ca. 5 km.

Kommende Arrangementer
Søndag den 5. januar - Bestyrelsesmøde

Onsdag den 29. januar – Bestyrelsesmøde

Med håb om at se så mange af jer til vores arrangementer
med tølten for hoven jeres Formand ;)


