NYHETSBREV OKTOBER
Hej alla medlemmar,
Nu är vi mitt i höstterminen och hösten är här på riktigt! I fredags hörde jag de första vittnesmålen om
bilrutor som behövde skrapas… Ett tips till alla ridande elever är att alltid ha med sig ridhandskar från och
med nu (om man inte alltid har det)! 😊
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. Vi har nu satt upp 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?
Lämna den till oss! Vi behöver ofta stort och smått, så ta för vana att kasta ett öga på den tavlan. Det är
en sorts önskelista, kan man säga!
Under höstterminen händer det en hel del på gården. Under kulturlovet vecka 44 kommer vi ha massor
med lovaktiviteter! Bland annat kurs för märke 1, 2 & 3 och hoppträning för märke 2. Vecka 46 är årets
teorivecka. Då är det ingen ridning alls, utan alla elever väljer själv den/de aktiviteter de vill delta på.
Schema kommer upp inom kort!
Under hösten går också vår seriehoppning, och den första omgången under september bjöd på strålande
fina rundor och resultat av alla deltagare! Nästa omgång är stilbedömning, och det kommer inte att bli
några som helst problem för någon av er! 😊
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.
Turen har kommit till att presentera ytterligare en av våra duktiga ridlärare! Ni har alla säkert träffat
Annika? Hon presenterar sig så här:
Hej allihopa! Annika Nilsson, 26 år gammal och jobbar numera heltid här på 4H. Jag
sköter stallet på vardagarna, visar vår fina gård för besökare och skolklasser, sköter en
del administration och har ridlektioner såklart! Jag började själv rida på 4H när jag var
fem år gammal, efter mycket tjat på mina inte lika hästbitna föräldrar... sen dess har
jag hängt kvar. Red lektion, var hästskötare, stallskötare på helgen, hade barnkalas,
var ledamot i ungdomssektionen och så småningom utbildade jag mig till ridledare på
Strömsholm. Jag har pluggat en del på universitet vid sidan om ridlärarjobbet- men har
inte hittat något som är lika roligt som det jobb jag redan har! Jag har en egen häst
som heter Matilda som några av er säkert känner till. Hon bodde på gården i många år
och vi har tränat och tävlat en del tillsammans men nu har hon blivit lite till åren och
lever ett gött pensionärsliv i Grava och går i hagen med sin kompis och äter massa gräs!

Sedan vill jag också rikta ett stort tack och bra jobbat till alla som sålt Newbody! Vilken toppeninsats av
er alla! Leveransen har nu anlänt till gården och finns att hämta för er som har gjort beställningar. Senast
20 oktober ska betalningen vara redovisad till 4H.

Och slutligen tack alla som kom på städdagen och gjorde i ordning våra nya, fina hagar, samt alla som
hjälpte till på den nationella 4H-dagen den 16e september! BRA JOBBAT 😊
/Ordförande Hillevi

