NYHETSBREV JANUARI 2018
Hej medlemmar!
Hoppas att ni alla haft en härlig jul och nyår, och fått in lite ledighet mellan julstök och nyårskonfetti! På
gården rullar verksamheten på som vanligt och terminen är nu igång. Kanske hade du tur och fick en
julklapp från vår nya, snygga webbshop? Kolla in alla sköna OCH snygga klubbprodukter här!
I alla ideella föreningar hålls varje år ett årsmöte, årsmötet är din chans som medlem att påverka vad
som händer i föreningen. Vårt årsmöte hålls onsdag den 7 mars kl. 18.00 – är du intresserad av att vara
med i styrelsen under 2018? Kontakt valberedningen genom att maila Fanny.
Så här vid terminsstart vill vi påminna om våra återbudstider. Återbud till ridningen ska meddelas på
telefonsvararen senast kl. 15.00 (mån-fre), kl. 08.00 (lördag) eller kl. 13.00 (söndag).
Nu verkar det som att vargavintern är på intåg, och det kan vara bra att veta att om det under vintern
blir kallare än -12 grader så blir ridningen inställd till förmån för en teorilektion. Det blir inte mer teori,
utan instruktören flyttar om i schemat för både hästars och ryttares skull ❤
Från och med februari säljer vi Restaurangchansen 2018. Säg till din instruktör för att köpa via oss!
Från och med vårterminen har vi en ny instruktör på lördagar! Eller, egentligen är hon ny-gammal för hon
har spenderat måååånga timmar på 4H när hon var yngre. Hon heter Annie och presenterar sig så här:
Hej! Annie Joneus heter jag och jag är 20 år gammal. Med start den här
terminen kommer jag att ha ridlektioner varannan lördag, och kanske lite andra
aktiviteter också! Jag har tillbringat nästan hela min uppväxt på 4h-gården, och
nu efter några års uppehåll kommer jag tillbaka vilket ska bli väldigt roligt! För
övrigt läser jag till sjuksköterska på universitetet och jag bor tillsammans med
min sambo Filip i stan. Jag ser fram emot att möta er i stallet! 😊

Vi har flera lediga stallplatser för att ta emot inackorderade ponnyer! Uppstallning i spilta, foder, tillgång
till ridhus, egen hage mm ingår i stallhyran. Hör av dig till karlstad4h@tele2.se om du är intresserad.
Som ni vet har vi inget säljkrav den här terminen, men alla familjer ska (utöver sin schemalagda stalldag)
göra minst 4 timmars ideellt arbete i vår förening. Som ridande elev hos oss vet du att BPRK/4H inte är
ett företag, utan en ideell förening. Det betyder att du inte bara är ”kund” hos oss utan att du i och med
ditt medlemskap äger en del av klubben. En ideell förening som vår är och blir vad var och en av oss
medlemmar gör den till! Vi är många medlemmar som med ideella insatser gör klubben till vad den är
idag, och med dig blir vi ännu fler och kan åstadkomma ännu mer! Under vecka 8 (19-24 februari) har vi

Engagemangsvecka på 4H. Då kan du varje kväll, parallellt med ridlektionerna, få information om
på vilket sätt du som förälder och elev kan bidra. Det kommer finnas styrelserepresentanter på plats varje
kväll hela veckan, mer information om tider kommer längre fram. Men boka gärna in i era kalendrar att
den veckan är en bra vecka att följa med ditt barn till stallet, men utan att behöva frysa om tårna! 😉
Det kommer även finnas möjligheter för barn och unga att träffa representanter från ungdomssektionen
och få veta hur de kan engagera sig. Vi ses väl då?
/Ordförande Hillevi

