NYHETSBREV MAJ
Hej alla medlemmar!
Här kommer maj månads nyhetsbrev!
Har du en kompis som vill börja rida? I maj kommer alla ridelever i ordinarie grupper (inte Lördax, vuxeneller trimgrupper) få en ’kompisbiljett’ att dela ut till någon man tror skulle vilja börja rida! Biljetterna
kan användas under en kompisridning på torsdag den 1 juni kl 17.30, 18.15 och 19.00. Din kompis bokar
in sig genom att maila till ridlarare_bprk@hotmail.se. Mer information kommer ihop med biljetterna!
Den 29:e maj ska vi ha öppet hus på gården. Då behöver vi hjälp av nästan alla våra ideella krafter! Kan
du tänka dig att leda hästar, hjälpa barnen att klappa kaniner och getter, eller kan du kanske grilla korv,
koka kaffe eller göra en tipspromenad? Maila till karlstad4h@tele.se och ange vad du helst bidrar med!
Under de närmsta veckorna kommer alla ridande elever att få ett mailutskick med förfrågan om att
fortsätta rida till höstterminen. Observera att detta utskick kräver ett svar från er sida för att man ska
behålla sin plats! I och med det svåra ekonomiska läget som klubben står inför så kommer ridavgifterna
att höjas till hösten. Dessutom ska alla ridande elever sälja Newbody-produkter som ger en bra vinst till
föreningen. Vi sålde dessa även under vårterminen, men på frivillig basis vilket i slutändan inte gav så
mycket vinst som vi hade hoppats (trots en mycket imponerande säljinsats av flera stycken!). Hur många
paket varje elev ska sälja räknar vår kassör på i dagsläget, och kommer meddelas närmare terminsstart.
Det kommer också finnas möjlighet att köpa sig fri från säljkravet för den som så önskar.
Den 3:e juni reser Valli hem till sig! Vi har hyrt henne under året då vi hade två skadade hästar i början av
hösten och behövde hästvikarie. Nu reser hon hem till sitt vanliga jobb på Grällsta Ridcenter, så glöm inte
att klappa om henne ordentligt och tacka henne för året som gått 😊
Ni har väl inte missat vår facebookgrupp för alla 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!😊
I det förra nyhetsbrevet presenterade jag mig själv, och nu är dags
att presentera ungdomssektionsstyrelsens ordförande! Hon heter
Ida Larsson-Söderström och säger så här: ”Jag är 18 år och tar
studenten nu i juni. Har suttit med i U-sek i 4 år och tycker det är
superroligt! Jag rider inget på 4H för tillfället utan har istället en
medryttarhäst ute på Hammarö. Har i år gått Ungdomsledarkurs så
ni kommer säkert träffa mig på många aktiviteter på gården!”
(På bilden: Ida Larsson Söderström på Mika, en ridskoleponny som nu är såld, på en tävling 2015)

Tack alla som kom på städdagen och gjorde gården som ny! Jätteimponerad över hur mycket vi fick
gjort! BRA JOBBAT 😊
/Ordförande

