17. august 2011 blev det på generalforsamling og ekstra-ordinær
generalforsamling besluttet, at Alken og Omegns Rideklub skulle lukkes.
Vi har nu pillet det meste af ridebanerne ned, men familien Hansen vil gerne
beholde den ene ridebane til træning af deres egne heste.
Min meddelelse om dette på Facebook medførte en del kommentarer fra både
nuværende og tidligere medlemmer af rideklubben, og det er vel den bedste måde
at sige farvel til klubben, som i næsten 25 år, har været en del af bybilledet i Alken.

Tænker på alle de gange jeg har
været dommer der ude...
Helle H.

Jeg tænker også tilbage til Vitved. og
ja, bare en masse, masse gode
oplevelser og godt sammenhold. Det
var en skøn tid..
Jane J.

Stævnerne i øs-pøs regnvejr, med
lunkne pølser og brød til 5kr.. og
arbejdsweekenderne, hvor alle hjalp
alle :-) good times!
Louise K.P

Sylle, Sara, Molly, Apollo, Klaus, Birte, Blesi og ikke
mindst Hrimnir... Æbledykning og melmule... Springning
uden sadel... Mange skønne timer... - og en enkelt
brækket arm:-)
At være barn i Alken var nu det bedste!:-)
Sidse W.

Sikke alle de gode og sjove minder det bringer
frem....pinsesolen der dansede i Vitved, sjove
stævner i Alken med hippodrom og
kostumespringning og ikke mindst masser af
hygge på banerne :-)
Kristine P.K.

Hvor trist!
Rikke J.

En æra er fortid. Men fuld af gode minder.
Christina P.

Jeg har også kun gode minder fra A.O.R., og
der var plads til både store og små. Hver gang
jeg ser en stubmark tænker jeg på når vi en
hel flok galoperede ud over markerne det var
tider :-)
Trine E,

Vi har godt nok mange gode minder om
A.O.R. Sikke mange herlige timer vi har
brugt sammen, med at bygge klubben op
til det den var engang. Lidt trist at jeg nu
er næsten den eneste der bruger
ridebanen.
Susanne H.

Husker også "kampene mod/med
stutteriet og kommunen... sejt
sammenhold! Ringridning og
byfestoptog. Den gamle skrå bane
med faste forhindringer...
Vibeke K.

Ovennævnte beskriver
meget fint, den stemning og
de oplevelser, jeg og mange
andre har haft med A.O.R.
Hilsen Pernille Kjærgaard

