Medlemsbrev höstterminen 2018.
Hej och hopp så fort tiden går! Med knappt två månader kvar till jul så rullar lektionerna
igång efter hösten första teorivecka. Har ni börjat skriva önskelista till tomten, än?
Vi har under året som, hittills, gått hunnit med en hel del, bland annat har det varit full rulle
med ridläger under sommaren och så har vi hunnit med att vara medarrangör till Ett hopp för
världens barn – ett evenemang som drog ihop 70 000: -. Bra jobbat alla som var med, vilken
insats och stort tack till alla sponsorer som gjorde dagen möjlig att genomföra!
Vi har även ägnat timmar åt att fixa på ridskolan i form av målar-, stängsel- och städdagar.
Det har varit stort engagemang och uppslutning som hjälp till att fixa och dona. Tack till er
medlemmar som hjälper till! Utöver detta har vi även anordnat flertal pay&jump/dressage
samt att USS anordnat blåbärshoppning för de lite yngre barnen. Det har även funnits andra
aktiviteter och någon lokal tävling som varit uppskattade. Kul att ni vill vara med och vi
hoppas ni funnit något som passat er att delta på.
Året är inte slut ännu och fler aktiviteter finns i kalendern, bland annat en julfest den 9/12.
Mer information om denna kommer. I just denna stund är även försäljningen igång av kryddor
och saffran, pengarna för den försäljningen ska gå till foder åt hästarna på ridskolan. Vi har
säkrat foder men priserna har stigit i år.
Förutom den ordinarie lektionsverksamheten och aktiviteter på sidan av så jobbar styrelse och
personal tillsammans för att hela tiden jobba mot framtiden. Vår vision är att fortsätta driva
verksamheten och utveckla, utbilda och glädjas tillsammans. Vi vill att Du som elev ska
känna att du utvecklas under dina timmar i sadeln och att vår personal får den utbildning de
behöver samt att våra ridskolehästar/ponnier också får den träning och återhämtning som de
behöver i sitt arbete. Hästarna är våra hjältar och lotsar runt elever på alla nivåer varje dag,
tack för allt ni gör!
Nu laddar vi för julen och planerar för kommande aktiviteter. Att driva en stor anläggning
kräver alltid ett vaket öga som ser vad som behöver fixas och donas med. Återigen stort tack
till alla Er som hjälpt till under året och vi hoppas ni vill fortsätta hjälpa oss med kommande
uppdrag.

Väl mött,
Bälinge Ryttarförenings styrelse och personal.

