OKTOBER/NOVEMBER NYT
Velkommen tilbage efter en uges efterårsferie, der blandt andet har budt på
helt sommerlige vejrforhold. Enkelte har udnyttet det til at ride ud i de fine
efterårsfarver og løvfald. Herlig fin årstid.
I ferien havde vi også fornøjelsen af at afholde loppemarked. Desværre var
mængden af besøgende lidt skuffende, men dem der var mødt op havde nogle
hyggelige timer med masser af snak og sjove lege. Tak til alle de frivillige
hænder!
Som de fleste af jer nok allerede har opdaget eller er blevet informeret om, så
er Michelle sygemeldt resten af året ud efter en planlagt operation i anklen.
Vi sender gode tanker til sygesengen. Christina og Sasha overtager hendes
undervisning. Det kan forekomme at Heidi træder til i de tilfælde hvor de 2
andre ikke har mulighed.
www.klimagårdens-rideklub.dk

Stjerne er pt. på prøve som skovturshest. Om det bliver permanent må tiden
vise, men vi kunne godt ynde hende det.
Jueloptogsværkstedet et skudt godt i gang og her efter ferien skrues tempoet
lidt op og der er derfor møder hver tirsdag kl. 17 frem til juleoptoget –
Søndag d. 16. december. Enkelte søndage vil også blive taget i brug. Se disse
datoer på hjemmesiden.
Andre datoer og arrangementer der skal fremhæves er:

Halloweenfest fredag 26. oktober kl 18-21. 30 kr incl. mad
Dressurstævne på Skovlundegård lørdag 10. november. Ser mere på
deres hjemmeside http://www.rideklubben-sgr.dk/Staevne.html
Springtræning søndag 18. november kl. 13. 75 kr.
Tilmelding og nærmere info - kontakt underviser.
Vi slutter nyhedsbrevet med en lille bøn. De fleste har bemærket, at der er
kommet låge op fra de nye tilskuerpladser og ind til ridehuset. Denne låge
beder vi jer om kun at benytte med tilladelse fra underviser. Det er meget
forstyrrende både for heste og ryttere at folk skal springe ned derfra
i tide og utide, samt sikkerhedsmæssigt ukorrekt.

Vrinsk fra Klimagårdens Rideklub 

P.S. Der er kommet et lille parti af dejlige varme sweatere samt langærmet figursyet trøjer hjem.
Hiv fat i Jane eller Lise hvis I vil se nærmere på udvalget. Der er stadig også masser af brugte
ridebukser, leggins, støvler, ridehjelme samt jakker til salg.

