NYHETSBREV NOVEMBER
Hej medlemmar,
Tiden går fort och nu är vi inne i november! Har ni tänkt på att det är mindre än 7 veckor kvar till jul?! Är inte
långkalsongerna framme än så är det bäst att plocka fram dem nu, till kommande kalla kvällar i ridhuset.
Lämna gärna begagnade saker till 4H
Som ni vet sedan innan tampas vi som många andra ridskolor med en tuff ekonomi, och mycket av den
utrustning och verktyg som finns på gården har (sedan länge) sett sina bästa dagar. Sedan en tid tillbaka sitter
det en whiteboard-tavla vid entrédörren där aktuella behov kommer att skrivas upp. Har du kanske köpt en
robotgräsklippare under sommaren och har en fullt funktionsduglig gräsklippare du inte behöver längre? Eller
en ny tumstock, borrmaskin, kökshanddukar eller något helt annat? Håll koll på tavlan, och lämna era gamla
grejer till oss! Vi behöver ofta stort och smått, så ta för vana att kasta ett öga på tavlan. Det är en sorts
önskelista kan man säga, fast till våra medlemmar istället för till tomten
Teorivecka
Vecka 46 är årets teorivecka. Då är det ingen ridning alls, utan alla elever väljer själva den/de aktiviteter de vill
delta på. Schemat hade initialt fel datum, så kontrollera att ni skrivit rätt i kalendern.
Final i Seriehoppningen
Under hösten genomförs seriehoppningen, och den andra omgången under oktober bjöd på strålande fina
rundor av alla deltagare då det var stilbedömning, och ekipage tilldelades poäng baserat på vägval, tempo, sits
mm. Nästa omgång är finalomgången som går i november, kom och titta och heja då!
Lediga stallplatser
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.
Bingolotter till 23 december och Restaurangchansen för 2018
Vi säljer Bingolotter till Uppesittarkvällen den 23 december. De kostar 50kr styck, säg till din instruktör för att
köpa din lott! Vi kommer även att sälja Restaurangchansen 2018 (på helt frivillig basis).
Dags att meddela om fortsatt ridskoleplats
Från och med vecka 46 kan du meddela din instruktör om du ska fortsätta rida nästa termin eller ej. Senast
den 30 november måste vi veta om du vill fortsätta eller inte! Om du behöver byta dag eller tid kan du lämna
önskemål om det också.
Presentation av Emma
Slutligen har turen har kommit till att presentera ytterligare en av våra duktiga ridlärare, nämligen Emma! Hon
presenterar sig så här:
Hej! Emma Andersson heter jag, 26 år gammal. Jag jobbar i stallet på 60% med ridlektioner och 50% som elevassistent på
en skola. Jag började rida när jag var 5 år gammal, startade då med lördax (nu kallas det knatteridning), och sen över till
vanliga ridlektioner. Jag har varit i stallet i 21 år nu, vilket är superlänge!

Jag har bland annat hunnit med att ha barnkalas, stalljobbat, suttit i
ungdomssektionsstyrelsen, haft knatteridning och sedan utbildat mig till ridledare på
Strömsholm med Leo. När jag inte jobbar så hänger jag mycket på gymmet, och med
kompisar.
Bilden är på Leo bland våra terränghinder i sommarhagen.

Hoppas att ni alla hittar något ni gillar under teoriveckan! Kanske ses vi på Friskis&Svettis på
onsdag…?
/Ordförande Hillevi

