APRIL NYT
Foråret er begyndt at titte frem og konfirmanderne ligeså. Vi ønsker stort
tillykke med konfirmationen til Cille Jakobsen, Tilde Carstensen, Sandra
Kjergaard og Daniella Richards. Også et stort tillykke med non-firmanderne
Liv S. Sørensen og Mie D. Jensen. Vi håber i alle har haft/får en god dag med
fest, solskin og familie.
Vi sluttede marts måned af med en påskesjov dag, hvor der stod ponygames
og påskeægsskattejagt på programmet. En dejlig dag med god ridning og højt
humør. Bølle nød vist også rampelyset iklædt rosetter næsten fra top til tå, og
det lykkedes ungerne at finde den gemte rede, der var fuld af lækre
chokoladeæg. Derudover var der også tegnekonkurrence, hvor vinderen blev
Anna Skov med sin fine påskehare tegning. Tak for en god dag til alle jer
der var mødt op.
Som de fleste nok har bemærket er Bella blevet udskiftet med en lysere model.
Bella egnede sig desværre ikke til rideskolebrug, men vi håber de nye ejere
får stor glæde af hende som hyggehest. Yasmin vil stille og roligt starte lidt
op i rideskolen, når hun er faldet til i de nye omgivelser. Vi er også på udkig
efter en udskiftning til Priska, der desværre heller ikke har vist sig helt tilpas
som rideskolehest.
Der arbejdes for tiden på højtryk for at få startet op med handicap/terapiridning.
Tilknyttet det projekt har vi stor glæde af Tove Børresen og fysioterapeut
Charlotte Ravnbo. De har begge mange års erfaring inden for området. Vi
glæder os til at komme i gang og opleve hvor stor en forskel de firbenede kan
gøre og hvor stor en glæde de kan bringe frem i alle og alt.
Husk vi har dressur og spring stævne i weekenden 20. + 21. april.
Og husk vores første TREKAMP 2. pinsedag mandag d. 20. maj.
En dag med garanti for spænding og sjov, og super flotte rosetter på spil.

Tilmelding til vores hyggelige ridelejr er begyndt. I finder datoer og
tilmeldingsskema på hjemmesiden.
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