NYHETSBREV APRIL
Hej alla medlemmar! Vi har tänkt att börja med ett nyhetsbrev ungefär en gång i månaden för att samla
all aktuell information på ett och samma ställe! Hoppas att ni gillar det. Jag som skriver heter Hillevi, och
är ny ordförande i klubben. De flesta av er har nog träffat mig i stallet vid det här laget och förstått att
jag känner mig ganska hemma på gården, men ni kanske inte vet så mycket om mig. Därför tänkte jag
börja med att berätta lite om mig själv!
Jag heter alltså Hillevi och är 28 år ung. Jag började rida på Lördax när jag var 6 år tillsammans med min
lillebror. Eftersom vi red båda två var båda våra föräldrar tvungna att vara med och leda, och min mamma
är väääldigt hästrädd. Mina favorithästar var dessutom Romeo och Fabian, de två som var lite extra tuffa
mot rädda mammor... (Ni kan se Romeos och Fabians namnskyltar på ’The Wall of Fame’ utanför Vallis
box!). När jag blev äldre var jag med i ungdomssektionsstyrelsen (ni vet väl att det finns en egen styrelse
för alla barn och ungdomar i klubben?), var 4H-ledare, jobbade i stallet, hade barnkalas och allt det som
många av er gör nu! När jag blev ännu äldre skaffade jag egen häst och gick en ridledarutbildning så att
jag kunde jobba som instruktör på 4H. Det gjorde jag några år, innan jag flyttade till England där jag
jobbade med hästar och drack te. Sedan började jag plugga i Lund där jag varit aktiv som studentryttare
och tävlat på flera ställen runt om i Europa, och till och med arrangerat ett student-VM! (Någonstans
däremellan pluggade jag såklart lite grand också). Nu är jag tillbaka i Karlstad och samlar vuxenpoäng. På
ett halvår har jag skaffat både bil, sambo och jobb, så det är väl ändå en ganska bra bit på väg…?!
Nu till de faktiska nyheterna!
Som ni säkert har sett så är Mira Bell salu! Hon har jobbat på ridskolan i många år, och precis som vi
människor behöver hästar ibland få nya uppgifter och miljöombyte för att vara glada och lyckliga. Det är
alltid tråkigt när man behöver säga hej då till ett djur, men vi får tänka på att det är för Mira Bells bästa.
Tyvärr är det också så att vår klubb står inför ekonomiska problem. Vi har flera, stora investeringsbehov
på anläggningen, och som i många andra föreningar stiger kostnaderna snabbare än intäkterna. Det är
bland annat därför ridavgifterna höjs nästa termin. Vi hoppas att alla medlemmar vill hjälpa oss att klara
av den här perioden och vända minus till plus. Kan du tänka dig att hjälpa till vid barnkalas och
ponnyridning som kan dra in pengar till föreningen? Har du ett företag som kan sponsra oss? Ska ni rensa
hemma i garderoberna och har grejer ni inte behöver, men som är lite för fina för att slängas? Eller tror
du att du kan hjälpa till på något annat sätt? Hör av er till oss!
En lite roligare nyhet är att vi har skaffat en egen facebookgrupp för våra medlemmar! Den heter Karlstad
4H-gård & Bellevue Ponnyridklubb, och där är det tänkt att vi ska kunna lägga upp sådant som bara gäller
oss medlemmar. Till exempel byta stalldagar med varandra, tipsa om bra ridprylar, ställa frågor och be
om hjälp på olika sätt! Sök upp gruppen på Facebook😊 Men tänk på att den bara är till för medlemmar.
Jag vill också påminna om att anmälan till sommarens ridläger har öppnat! Skynda dig att boka en plats
genom att maila ridlärare_bprk@hotmail.com innan alla läger är fulla! Du vill väl inte ha sommarlov från
stallet?!
Slutligen hoppas jag att vi träffas allihopa på städdagen den 7:e maj! Då vi ska göra gården sommarfin
och fixa hästarnas hagar innan deras sommarlov börjar. Vi bjuder på korv, fika och förhoppningsvis en fin
solbränna under dagen! Och kanske ett fint pris till den bästa städaren…?
Bild från när svenska studentryttarlandslaget vann World Finals Silver League i både
hoppning och dressyr 2012. Hillevi (längst till höger) blev bästa svensk.
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