27-28 April anordnar
klubben sin årliga
hopptävling.
Vi behöver
funktionärer som kan
hjälpa till under dessa
dagar.
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GOD FORTSÄTTNING!

Vill du hjälpa till?
Kontakta Åsa Roos via
pm eller via mail
roosranchen@gmail.com

Tiden går fort när man har roligt😊
Så får du veta mer
Julledigheten är över och hästarna har fått en välförtjänt vila under julen. Nu laddar vi
med nya friska tag inför vårterminen och njuter av att ljuset sakta kommer tillbaka.

PERSONALEN
Vår instruktör Maria Gradin slutade hos oss vid årsskiftet. Ny
instruktör är Isabelle Serrander som under några år även varit
extern dressyrtränare hos oss. De lektioner som tidigare varit
lagda på måndagar kommer vid terminens start att flyttas till
torsdagar.
Vi önskar Maria all lycka inför kommande uppdrag och hälsar
Isabelle varmt välkommen till oss.
Vi hälsar även Petra Edfalk, som började under hösten varmt
välkommen till oss. Hon kommer att ansvara för
morgonskötseln av hästarna samt ta hand om en viss del av
städet.

Vi efterlyser fler
säkerhetsvästar i
små storlekar till
våra knatteryttare.
Hör av dig till oss
om du har något av
intresse!

HÄSTARNA
Bonnie och Bell är stallets nykomlingar. Bonnie kom till oss i början av höstterminen
och börjar fungera fint i verksamheten. Belle kom till oss i november och är
fortfarande lite ny på jobbet, men har börjat vara med på vissa lektioner. Vi hoppas
på att dom ska bli två fina medarbetare😊
Vill du vara halvfodervärd? Just nu är Mist, Rosen, Bobby och Belle lediga. Är du
intresserad och vill veta mer om vad det innebär att vara halvfodervärd? Prata med
personalen så berättar de mer.

LUCIAFIRANDET
Tyvärr fick vi pga den extrema kylan ställa in vårt planerade luciafirande. Hela eventet
planeras att istället genomföras söndagen den 10/2. Du kommer väl?

LOTTERIET
Lotteriet är nu avslutat och vinstlistan finner ni på vår hemsida. Vi tackar alla som både
sålt och köpt lotter från oss. Inkomsterna från våra lotterier är viktiga för vår
verksamhet och för våra fina hästar. Årets lotteriförtjänst kommer delvis att finansiera
de ökade foderkostnader som blev följderna efter sommarens torftiga skörd.

NEWBODY
Vi har under hösten även haft en newbody försäljning. Ett stort tack till er som har
hjälpt oss att sälja. Det blev ett tillskott på to 11100: - till klubben!! Pengarna kommer
delvis att gå till en uppdatering av vissa hästars utrustning.

ANLÄGGNINGEN
Du glömmer väl inte att lösa nytt anläggningskort för 2019? Vid köp av kort, maila
kontakt@rkostjamten.se samt ange om du vill lösa anläggningskort för häst eller
ryttare. Mer info samt priser finner du på hemsidan www.rkostjamten.se
Ha för vana att alltid kolla i vår aktivitetskalender innan du åker upp, så att ditt besök
inte krockar med andra planerade aktiviteter. Aktivitetskalendern finner du på vår
hemsida www.rkostjamten.se
För dig som vill åka upp till ridhuset och hoppa, finns en avsatt tid till detta på lördagar
kl 10-14.
Tänk på att plocka undan allt samt mocka efter din häst efteråt. Gäller alla som nyttjar
anläggningen.
I början på 2019 kommer även årets medlemsavgifter skickas ut. Hur sugna ni än är på
att betala in i förväg, ber vi er invänta fakturan på detta för att undvika extra
administrativt arbete.

Du vet väl att du from den 1/1–2018 kan använda ditt
friskvårdsbidrag även till ridning😊

