Nyhedsbrev
Juni 2018

På opfordring af de fremmødte deltagere på medlemsmødet vil vi udsende nyhedsbrev ca.
6-8 gange årligt. Nogle gange vil der være mere at berette end andre, men dialog med og information ud til klubbens medlemmer er altid godt :)
Tjek venligst op på jeres betalinger, ligesom de kontaktoplysninger I har givet til Monia passer. Har I ikke modtaget mails fra hende, er det jeres ansvar at kontakte hende for korrekte
oplysninger.
Der er stadig pladser på vores ridelejr til august. Kontakt Hanne for tilmelding - Se tidligere
opslag på FB eller ring til hende på 51904306
I forlængelse af Michaels tidligere opslag vil jeg bede jer være gode til at samle hestepærer
op - det gælder i begge haller, men også på vejen op til den udendørs ridebane. Får de lov at
ligge på asfalten ødelægger det belægningen, det ætser simpelthen asfalten. Så afsted med
kost og skovl :)
Vi arbejder på at få købt en græsslåmaskine så vi kan få holdt græsarealerne på hele rideskolens område. Det gælder også springbanen. Indtil der er kommet en løsning på dette, vil
springundervisning og spring blive stående på den udendørs dressurbane.
Der er stadig pladser på hjælpelisten til Ringridning - vær søde at hjælp med at løfte opgaven. Det bliver hyggeligt, sjovt og det er gode penge i kassen. Se vedhæftede link til listen.
Vi har søgt DGI/DIF fonden - de har sagsbehandling i starten af juli. Vi glæder os til at høre
fra dem og håber på tilsagn på de penge vi har søgt. Det vil give os mulighed for at købe nye
elevponyer, og dermed mulighed for øget aktivitet i elevskolen.
Husk der er stævne på SØS den 8. august c-stævne i spring med enkelte dressurklasser,
Landsstævne d. 20.-23. september spring heste og den 27.-30. september spring ponyer. Vi
har brug for mange hjælpere både før, under og efter - så sæt X i kalenderen allerede nu.
På vegne af SØS bestyrelse ønsker jeg jer alle en god sommerferie - Nanna :)

