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RIDSKOLESTART
Söndagen den 26/8!!
Mer information om dagar
och tider kommer via mejl.

Höstens lotteri är på gång och
lottblocken kommer att börja
delas ut under september/
Oktober.
Lotteriet otroligt viktigt för
vår verksamhet och vi är
tacksamma för allt
engagemang kring detta.

Lördagen d 24/ 11 är alla
varmt välkomna på
hundutställning i ridhuset.
Med anledning av detta är
ridhuset bokat from fredag
23/11 kl. 16
Det kommer även att finnas
fika till försäljning.

Inom kort sätter vi igång
planeringen inför årets
luciashow! Vi tar tacksamt
emot tips och idéer från er.

ÄNTLIGEN DAGS FÖR RIDSKOLESTART!!!
En lång och härlig sommar har passerat och nu är vi taggade på att komma
igång igen. Hästarna har kommit tillbaka pigga och glada från sina
sommarhem och är redo för en ny termin.
Söndagen den 26/8 kör vi gång med lektionerna igen. Håll utkik efter
information om dina dagar och tider i din mejl. Har du inte mottagit någon
information ännu, så kan du kontakta oss på kontakt@rkostjamten.se eller
på telefon 0696-21277.

LEKTIONSTIDER OCH PERSONAL
Terminens ridskolelektioner är fördelade på måndagar, onsdagar och
söndagar. Dessa lektioner kommer att ledas av Rebecca Säll, Maria Gradin
och Nina Burns-izatt.
Hoppträningar samt dressyrträningar kommer i dagsläget att varvas på
tisdagar. Hoppträningarna kommer att hållas av Rebecca Säll och Veronica
Öhrling och dressyrträningarna hålls av Isabelle Serrander och Anita Grande.
Är du intresserad av att deltaga? Kontakta oss på tsek@rkostjamten.se
Albin Alf sköter det mesta av vårt administrativa arbete och Jan-Einar
Färdigh fortsätter arbeta i stallet med diverse stalltjänster.
Vi står också i startgroparna för en ny grupp med knatteridning. Tanken är
att under fyra tillfällen får prova på och känna sig för. För mer information
eller anmälan, kontakta Maria Gradin.

”Det är något med utsidan på en
häst som är bra för insidan på en
människa.” ❤
HÄSTARNA
Cesar, Chuckey, Bobby, Mist, Apachie, Rosen och Tom är de hästar som
arbetar tillsammans med oss under hösten. Kenny har flyttat hem och
Tequila har hittat en ny familj. Vi hoppas på att så småningom kunna hitta
fina och snälla ersättare.

Är du intresserad av att vara halvfodervärd? Just nu finns
Tom, Mist, Rosen, Chuckey och Cesar lediga. Prata med personalen om du är
intresserad eller vill veta mer.

STYRELSEN
Den 12/8 hölls ett extra årsmöte för val av ny styrelse.
Vi som nu arbetar i styrelsen är:

Kontakta oss
kontakt@rkostjamten.se
0696-21277

Ordförande- Marita Ljungberg
Vice ordförande- Johan Dahlgren
Sekreterare- Mariana Danielsson
Kassör- Veronica Lindstein
Ledamöter- Kristin Höög, Therese Sundberg, Charlotte Wikander,
Louise Lindström
Suppleant- Maria Elf

VILL DU HJÄLPA TILL?
Vi vill ge våra barn och ungdomar en betydelsefull fritid och en bra plats att vara på, med goda värderingar och bra
gemenskap. Där alla hjälps åt och strävar åt samma håll, oavsett ålder, bakgrund eller erfarenhet.
Det kan vara tex fikaförsäljning, målning av hinder, städning, funktionär el dyl. Skicka oss ett mejl om du vill hjälpa till.

Glöm inte att tagga oss på instagram #ridklubbenöstjämten tänk dock på att aldrig
publicera en bild på någon som inte frivilligt är med på den!

