JANUAR NYT
Det lykkedes ikke 11 ridepiger at få væltet hus, stald og heste helt da
de var samlet til hygge, heste, dans og grin i weekenden op til nytår.
Alle var med i den daglige pasning af de mange heste og der var vist
ingen problemer med at sove da de kom hjem igen.  Men hyggede
sig gevaldigt – det gjorde de!
Vi starter det nye år med at invitere til julefrokost – der er vist plads
i maverne igen. Dette sker lørdag d. 19. januar kl 18.30 i
rytterstuen. Tilmelding til underviser eller på seddel i stalden.
Prisen er 150 kr for voksne og 75 kr for børn u. 15 år og
man sørger selv for drikkelse. Husk raflegaver!
Og så er den tid på året igen hvor vi afholder generalforsamling,
tirsdag d. 26. februar kl 19 i rytterstuen. I år træder en ny
bestyrelse ind, så kom og byd dem velkomne, og hør formandens
beretning for det forgangne år. Hvis i har nogle forslag i gerne vil
have på tegnebrættet skal de indleveres skriftligt senest 15. januar.
Vi gør opmærksom på at prisen for rideundervisning stiger
pr. 1. marts 2013 til 330 kr. pr. måned.

Næste hestearrangement finder sted søndag d. 3 marts, og så står
der fastelavn/ringridning på plakaten! Der vil være præmie til
bedst udklædte og vi gentager den grinagtig succes fra sidste år med
trillebørsagility og andre lege uden hest. Derudover vil der
selvfølgelig også være mulighed for at slå katten af tønden .
Pris pr. klasse incl. tøndeslagning 50 kr
Pris kun for tøndeslagning 20 kr (søskende og venner er velkomne)
Husk der er altid vrinsk på Klimagårdens Rideklub 

Guldborgvej 90
4990 Sakskøbing
Telefon 26 21 69 63
www.klimagårdens-rideklub.dk

Ferielukket i uge 7.
Tirsdag og onsdag
er der mulighed for
at komme ud og
ride. Skriv jer på
seddel i stalden

