NYHETSBREV MAJ 2018
Hej alla medlemmar,
Vi börjar direkt med goda nyheter! Som ni kanske såg i VF härom veckan har vi blivit beviljade extra
ekonomiskt stöd från Karlstad kommun om 400 000 kr. Med det har vi tryggat verksamheten året ut!
Och fler goda nyheter, nu är våren här på riktigt! Sakta men säkert kommer värmen och ljuset. Något
man lätt glömmer under vintern är hur väääldigt lerigt det blir när tjälen går ur marken. Det betyder
också att hästarna ofta blir väldigt smutsiga, så kom i god tid till din ridlektion så att du hinner borsta din
häst tillräckligt. Vi hoppas att det torkar upp snabbt i hagarna med solens hjälp! Men precis som vi
behöver hästarna få D-vitamin genom solens strålar, och älskar att ligga och sola sig nu när solen värmer
utan att det blir alltför hett. Så inget ont som inte har något gott med sig (eller blir det tvärt om….?!).
Under vecka 20 (14-20 maj) kommer vi att renovera vår ridhusbotten, och träsargen i ridhuset. Det är
väldigt viktigt att underlaget man rider på är bra, både ur ett säkerhetsperspektiv så att hästarna har bra
fäste och inte halkar, men också från ett hållbarhetsperspektiv på hästarna. Tänk på att även om du bara
rider en eller kanske två gånger i veckan, så går hästarna på samma underlag två eller tre gånger om
dagen, sex eller sju dagar i veckan. Då är det viktigt att det varken är för hårt eller för mjukt, det ska finnas
både svikt och fäste. Underlag för ridhästar är en hel vetenskap så jag ska inte ge mig in i det mer än så,
men under vecka 20 kommer ALLA ridlektioner att hållas utomhus, oavsett väder! Så kolla prognosen
och klä er efter det när ni åker till stallet under den veckan. Vi hoppas att det inte drar ut mer på tiden!
Lite kort om vår parkering. Kör inte in på gårdsplanen om du inte har ett akut ärende eller en leverans av
något annat än barn😉 Staketet finns där av en anledning, både höns och katt går lösa och såklart finns
det både lekande eller ridande barn. Det är dessutom enda utrymningsvägen vid en eventuell brand.
Gårdsplanen ska därför alltid hållas fri! Parkering ska ske utmed ridhusets långsida där kör man rakt in
med fronten eller backar in, eller vid paddocken där man kör in och parkerar snett – då får fler bilar plats.
Stå inte längs med paddockstaketet, och såklart inte i vägen för in- och utgången till paddocken.
Måndag den 28 maj har vi Öppet hus! Ponnyridning, klapphagar, öppen läktare, fika mm. Vill du hjälpa
till? Säg till din instruktör eller kommentera inlägget på Facebook. Självklart är det också trevligt om man
tar med sig familj, vänner eller bekanta och bara besöker oss under eftermiddag och kvällen.
Hästen Bus som var en hyrhäst från Grällsta Ridcenter har åkt hem till sig efter att ha jobbat hos oss
under året. Vi tackar Bus för hennes tid här ❤
Har du sett vår webbshop? Kika in där annars, kanske behöver du något nytt nu när vi går mot varmare
tider. Du kan komma direkt till webbshopen genom att klicka här!
Som ni vet har vi inget säljkrav i år, men alla familjer ska (utöver sin schemalagda stalldag) göra 4 timmars
ideell insats. Elever på 15 år eller äldre kan göra sina timmar på egen hand, för yngre elever gör man sin
insats ihop med en förälder eller annan vuxen. 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. Det bygger på att vi alla hjälps åt! Prata med din instruktör för att
få hjälp med att bocka av dina timmar, eller få förslag på vad du kan göra för att hjälpa till!
/Ordförande Hillevi

