Månadsbrev september
Välkomna till en ny termin!
För några av er kanske det till och med är er första termin hos oss på 4H? Ett extra varmt välkommen till er!
Ungefär en gång i månaden skickar vi ut ett nyhetsbrev som samlar all aktuell information om gården och
verksamheten. Jag som oftast skriver heter Hillevi och är ordförande i föreningen. Hoppas det blir trevlig
läsning!❤
Arbetsdag 9 september
Som ni säkert har sett har vi under sommaren fått helt nya, fina hagar bredvid paddocken. Istället för gräs
har vi nu grushagar, det är bra av både hygien- och hälsoskäl för våra hästar och ponnyer. Innan vi kan börja
använda dem behöver vi dock få upp staket runt om igen!! Det tänkte vi göra under en arbetsdag den 9:e
september! Ett utmärkt tillfälle att få in lite styrketräning i vardagen. Anmäl dig via lapparna på stallkontoret
eller till annsan@comhem.se om du kan vara med och hjälpa oss göra i ordning hagarna till våra duktiga
lektionshästar.
4H-Dagen 16 september
Lördagen 16:e september är det 4H-dagen. Då blir det spännande och roliga aktiviteter på gården för alla
åldrar. Bland annat blir det uppvisningar, bakluckeloppis och ponnyridning, för mer info spana in eventet på
Facebook genom att klicka här! Vi ses väl då?!
Knatteridning på söndagar
Vi har också några platser kvar på vår knatteridning på söndagar. Lektionerna är 30 minuter långa, och det
är ingen åldersgräns så länge barnet kan sitta upprätt. Vi rider mycket ute i naturen och tränar balans i skog
och mark. Hör av dig till ridlarare_bprk@hotmail.se för att anmäla ditt intresse, eller ring 054-56 25 35 för att
anmäla dig till veckans drop in-grupp.
Försäljning av Newbody
Vid det här laget ska alla ha fått en länk via mail där man registrerar sig för att börja sälja Newbody. Alla
familjer ska sälja minst 10 paket var, undantaget nya elever. De familjer/elever som INTE vill sälja Newbody,
utan hellre köper sig fria från säljkravet till en avgift om 500 kr, kontaktar Ann-Louise på
annsan@comhem.se och meddelar det. Säljstart sker 1 september, och man använder sig då av länken i
mailet och säljer via sitt konto. Kataloger kommer även att finnas att hämta på gården för den som önskar.
Korrekt utrustning vid ridning och hantering av häst
I samband med terminsstart vill vi också påminna om att av säkerhetsskäl har vi en regel om att alla elever
måste bära antingen stövlar eller skor med chaps vid all ridning! Man får alltså inte rida i enbart ridskor.
(Utom vid knatteridning och barnkalas). Detta för att förhindra att skons plös kan fastna i stigbygeln. Av
säkerhetsskäl ska också alla barn under 12 år bära hjälm även vid hantering av häst i stallet, inte bara vid
ridning.
Ekonomiska läget

Den ekonomiska situationen för föreningen är fortsatt svår. Styrelsen har tillsammans med personalen
genomfört en omorganisation som kommer att verkställas under hösten. Vi har dragit åt svångremmen rejält
på kostnadskontot, och försöker samtidigt att öka intäkterna för att komma tillbaka i ekonomisk balans. Som
medlem märker man av det genom att vi försöker klara av alla större insatser på ideell basis för att spara in
på personalkostnader, samt genom det nya säljkravet på Newbody-produkter.
Klubbshop
Vi har en klubbshop på gång! Håll utkik i ungdomssektionens kanaler, snart kommer en länk där du kan
köpa klubbkläder i vår gröna färg med klubbloggan på.
Facebookgrupp för medlemmar
Ni har väl inte missat vår facebookgrupp för alla medlemmar?! Den heter Karlstad 4H-gård & Bellevue
Ponnyridklubb, sök upp gruppen på Facebook och gå med.
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