NYHETSBREV FEBRUARI 2019

Verksamheten

Verksamheten rullar på trots snö och kyla, nu längtar vi till våren och lite värme!
Nytt för den här terminen är att fredagarna just nu är fria från lektioner, vi har fyllt
ut de grupper som finns för att optimera lektionerna på bästa sätt. Istället för
lektioner så har vi valt att planera in annat skoj på fredagarna framöver och vi
hoppas det ska finnas någon aktivitet som passar alla, kanske vågar du prova något
nytt?
Vi sökte ett foderstöd för 2018/2019 och har precis blivit beviljade ett bidrag på 99
912kr! Det kommer underlätta och hjälpa till på dyra foderkostnader som det blev
av den varma sommaren 2018. Vi tycker det är superkul att vi blev beviljade det
stödet och är otroligt tacksamma för den hjälpen.
Sugen på att börja rida? Det finns fortfarande plats kvar för nybörjarvuxna på
lördagar kl. 12:00. Det är aldrig försent att börja! Maila till
balingeryttarforening@gmail.com så hjälper vi dig.

Ny personal
AKTIVITETER SOM LIGGER
UTE JUST NU:

WE 15/2
Dagridläger 18/2-19/2
Kul i stallet 20/2
Dressyr med Lena 22/2
Årsmöte 24/2
WE 1/3
Kul med tävling 3/3
Lagträning hoppning 8/3
WE 15/3
WE 29/3

Vi har till vårterminen fått tre nya tillskott i
personalstyrkan; Hanna Johansson, Elsa Falk
och Charlotta "Lotta" Berg Persson. Hanna
och Elsa har funnits i BäRF tidigare på olika
vis så som tävlingsryttare, stalltjänst och
ridlärare. Lotta är ny hos oss och henne
hittar ni på onsdagskvällar i stallet när hon
har lektioner, Hanna har lektioner
lördagsförmiddagar och Elsa har stalltjänst i
veckorna samt lektionerna på
söndagseftermiddagar. Vi hoppas de alla tre
kommer trivas hos oss! En närmare
presentation kommer att komma.

Hästarna

På hästfronten har det inte blivit några
större förändringar till denna termin mer än
att Toja inte längre kommer utlånas till
ridskolan. Vi tackar för samarbetet vi haft
med hennes ägare och önskar de fortsatt
lycka till i framtiden!
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Årsmöte

Årsmötet äger rum den 24/2 i Skuttunge
Bygdegård från kl. 15:00. Vi hoppas så
många som möjligt har möjlighet att delta
på årsmötet och vi ser fram emot att träffa
er alla där!

Tävlingar 2019

Vi har precis haft en lyckad tävlingsupptakt
och i samband med den bjöd vi även in
Maya Delorez som visade upp produkter,
alla som ville hade möjlighet att beställa av
MD.
Vi har även gått ut med ett formulär på
facebook där man kan anmäla intresse för
att rida i lag under våren eller hösten. Har
du inte facebook eller inte sett den? Maila
ridskolan balingeryttarforening@gmail.com
för mer information.

Majken

Avslutningsvis vill vi återigen meddela att
Majken tyvärr stilla somnade in natten till
lördagen den 2/2. Vi är många som träffat
på Majken under alla dessa år och vi är
således väldigt ledsna över att hon inte
längre finns med oss. En minnesruna på
ridskolan kommer komma.

Stallhjälp!

Just nu söker vi nya
stallvärdinnor/stallvärdar! Är
du rätt person? Gillar du att
hjälpa till i stallet? Hör av dig
till Cia då, introduktionsmöte
den 17/2.
cia_00@live.se eller
072-700 41 61

AKTIVITETER SOM LIGGER
UTE JUST NU:

WE 15/2
Dagridläger 18/2-19/2
Kul i stallet 20/2
Dressyr med Lena 22/2
Årsmöte 24/2
WE 1/3
Kul med tävling 3/3
Lagträning hoppning 8/3
WE 15/3
WE 29/3

