Välkomna till vårterminen 2019
Vi tackar för en härlig hösttermin och ser fram emot en lärorik vårtermin tillsammans!
Vårterminens datum
Måndagar: Börjar den 7/1 och slutar den 10/6
Tisdagar:
Börjar den 8/1 och slutar den 11/6
Onsdagar: Börjar den 2/1 och slutar den 12/6
Torsdagar: Börjar den 3/1 och slutar den 13/6
Fredagar:
Börjar den 4/1 och slutar den 14/6
Lördagar: Börjar den 5/1 och slutar den 15/6

ingen ridning den 22/4
ingen ridning den 1/5
ingen ridning den 30/5
ingen ridning den 19/4
ingen ridning den 2/3 och den 20/4

Vad händer under vårterminen
Utbildningsplanen:
Nu är utbildningsplanen klar och finns att läsa i cafeterian! Här kan du läsa vad du
kommer att jobba med i din grupp framöver och målsättningen för att kunna gå vidare till
nästa steg.
Föräldraskolan
Vi har nu träffat nästan alla av våra grupper med steg 2 och vi kommer att fortsätta med
utbildningen under vårterminen. Tanken är att alla föräldrar ska få information om vår
förening och hur ridskolan fungerar, säkerhet och mycket, mycket mer. Många fina
förslag har vi fått som vi kommer att ta med oss.
Idrottslyftet
Hästkunskapsskolan kommer vi att fortsätta med ännu ett år, vi vill jobba för att alla ska få så
bred utbildning som möjligt. Vi kommer att anordna en märkesdag den 6/6. Vi kommer att
söka nya projekt under våren. Vilka är i skrivande stund inte klart.
Inköp av nya Hästar
Vi söker med ljus och lykta för att hitta 2–3 nya jobbarkompisar så snart som möjligt.
Två hästar som vi trodde mycket på nu under hösten och hade hoppats på att kunna köpa gick
tyvärr inte igenom besiktningen så det blev inga köp där.
Lovaktiviteter
Vi kommer att anordna extra aktiviteter på alla lov. Kom gärna med förslag på vad ni vill göra!
Klubbtävlingar
Boka in följande datum för Lingondressyr den 24/2 och 28/4.
Klubbhoppning har vi den 31/3 + Påskhoppet den 19/4 + den 30/5.
Här behöver vi funktionärer! Ni har möjlighet att samla pluspoäng.
För mer information om våra pluspoäng se vår hemsida.
Lokala/regionala tävlingar
Här har vi stort behov av ideella insatser med funktionärer. Om alla kan en gång, några
timmar så har vi tävlingarna i hamn! Passa på att samla pluspoäng här också. Följande
datum som ni kan göra en insats på är: 27/1, 2–3/3, 13–14/4, 26/5 och 2/6.
Anmäl till ts@ridklubbenudden.com vad du kan hjälpa till med! Tack på förhand!

Varma hälsningar från Mimmie, Marie, Ingwor och hästarna!

