September nyt
Sæson 2013/2014 er skudt godt igang, og hestene er ved at komme i form igen efter 6 uger med græs og
solskin. Vi startede sæsonen med en omgang velbesøgt Åbent Hus og springtræning med Henriette
Sams lørdag 24. august. Åbent Hus arrangementet var med til at få lidt fokus på et af de nye tiltag
sæsonen byder på - nemlig handicapridning. Ridning er for alle! Fysioterapeut Charlotte Ravnbo var på
banen og kunne fortælle om de mange fordele ridningen har på fysiske og psykiske skavanker. Derudover
fik både små og store mulighed for at få en lille trækture med påstigning fra vores nye rampe. Det var en
hyggelig dag, der blev afsluttet med sjove ridetekniske udfordringer på springbanen. Både heste og ryttere
måtte bruge pæren for at udføre den bane Henriette havde stillet op.
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for rideskoleundervisning, da vi har taget mandagen i brug til ridning med fysioterapeut. Derudover vil
der blive mulighed for at tilmelde sig til ekstra træning på udvalgte lørdage formiddage. Hvornår og
hvilken aktivitet vil blive oplyst efterhånden og sidste tilmelding er torsdage inden. Hold øje med
opslagstavlen, hjemmesiden og Facebook. Se også mere om ridning med fysioterapeut på hjemmesiden
under "Undervisning" og "Tider". Vi er også ved at få stykket nogle formiddagshold op med bl.a. voksne
ryttere og specieltilrettelagte hold. Mere info om dette følger.
På hestefronten kan vi oplyse, at Priska fremover kun vil blive brugt til handicapridning og ridning med
trækker, da hun har brug for en "støttepædagog" ved sin side. Basse er så småt ved at være klar til at
blive elevhest, men da han stadig er ung og har meget at lære, vil det være underviseren, der bestemmer
hvem der må ride ham og hvor meget han må bruges.
Første stævne i år bliver et dressur- og springstævne, der afholdes weekenden 28.-29. september. Hold
øje med proportioner på opslagstavlen og her på hjemmesiden. For nye medlemmer kan vi fortælle, at vi
har en rangliste. Man samler point til ranglisten ved at deltage i vores stævner - se mere på hjemmesiden
under "Aktiviteter" - "Rangliste".
Det var de vrinsk vi havde for nu.
Vi ses på Klimagårdens Rideklub :-)
Stedet for små og store, tobenede og firbenede, ung som gammel

