40 års jubileumet
ägde rum den 1 Juni
under en strålande
sol. Nästan 80
personer deltog med
ett stort gemensamt
intresse..

NYHETSBREV
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SOMMAR!!!
Nu har vi nått till terminens slut och alla hästar har åkt till
sina sommarfamiljer.
Vi vill tacka er alla för en givande och lärorik termin och
hoppas att vi ses till hösten igen.

DRESSYRTÄVLING
Den 7 Juli arrangerar vi en dressyrtävling här på klubben.
Kom gärna och heja på våra tävlande. Det kommer att
finnas både god mat och fika till försäljning på plats.
Kontakt: Marita Ljungberg 070-3340047 eller Kristin Höög 070-2595157

VI SÖKER PERSONAL
Vi har fram till terminens slut haft en timanställd som skött
morgonutsläppen Månd-Fred av hästarna. Tyvärr så har
denne en förändrad arbetssituation from hösten och därför
behöver vi rekrytera någon eller några nya till detta arbete.
Det är ca 1 timmes arbete/tillfälle. Vi ser gärna att någon av
våra medlemmar som känner våra hästar gör detta.
Utsläppet tar ca 1 timme/tillfälle. Är du intresserad av att ta
på dig något eller några utsläpp/vecka, så kan du kontakta

Hästar!
Vi vill tacka alla som
på något sätt deltagit
i eventet och hjälpt
oss att göra kvällen
minnesvärd. Ett stort
grattis till er som
vann på vårt
jubileumslotteri!
Vi kan också stolta
berätta att klubbens
årliga utomhustävling
som ägde rum 2829/5 blev den största
vi arrangerat. 160
startande ekipage!
Tack till alla som
ställt upp och hjälpt
till på något vis.

Viveka Andersson på tel 070-2880101 eller via mail på
kontakt@rkostjamten.se
Tagga oss gärna på
instagram

VI BEHÖVER DIN HJÄLP
Under slutet av sommaren kommer ombyggnationer och
mockning av alla hagarna att ske. Detta projekt kommer till
största del att utföras ideellt, så vi behöver all hjälp vi kan
få! Är du intresserad av att hjälpa till kan du kontakta Mariana på
tel 073-8289115 eller Veronica på tel 070-3529176 så berättar vi mer.

HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE
Har terminen och dess aktiveter varit bra eller saknar du
något?
Kom gärna med önskemål och tips på hur vi tillsammans
kan få vår verksamhet ännu bättre.
Berätta vad du tycker på kontakt@rkostjamten.se

Vi önskar er en underbar
sommar!!

#ridklubbenöstjamten
Tänk dock på att aldrig publicera
bilder på någon som inte frivilligt är
med på bilden.

KONTAKTA OSS
kontakt@rkostjamten.se
0696-21277

