Håber alle har haft en dejlig sommer trods varme og tørke.
Vi startede sommerferien med en 2 dages ridelejr, hvor der var 16 tilmeldt, så alle
rideskole hestene var i gang og der var to heste udefra. Ugen efter stod på en 5
dages ridelejr, hvor der var 10 tilmelde og en af dem var hest udefra. Den tredje uge
af sommerferien var også ridelejr, hvor vi havde 12 tilmeldte.
Der var godt humør og en masse glade unger, som var flittige og ved godt mod,
selvom det var varmt. Under alle tre ridelejre blev der taget billeder, som ligger på
Facebook under Sasha og klimagården, der er også mulighed for at få fyldt et USB
stik med billeder, som koster 20kr. man skal bare aflevere et USB stik til Sasha.

4 uge af sommerferien holdte hestene fri og nød deres hø på foldede.

5 uge af sommerferien holdt hestene fri, dog stod den på ferie til Sasha og familien,
som var taget i sommerhus ved Aalborg. Så måtte Yvonne og Freja på banen med
udlukning og indrykning af hestene de første 3 dage og derefter kom Vivian og
familien hjem, så de kunne overtage ind og udlukning. Betina tog sig af alle de
daglige ting i stalden. Stort tak for I ville tage jer af hestene imens vi holdte ferie.
6 uge står også på afslapning, dog holdt vi strigle konkurrence om onsdagen, da alle
hestene trængte til at blive striglet og nusset lidt. Her deltog der 6 og hestene blev
så fint ordnet. Vinderen af strigle konkurrencen blev
Rideskolen og parter starter op den 20/8 2018
Man beholder samme plads, som man havde før sommerferien. Ønsker man ny
plads eller ikke vil gå til ridning mere, så ring eller skriv til Sasha. Rideskole tiderne er
følgende
Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag
15.30-16.00 miniput
16.00-16.30 miniput

16.00-16.45

16.00-16.45

16.00-16.45

16.30-17.00 miniput

17.00-17.45

17.00-17.45

17.00-17.45

17.00-17.45

18.00-18.45

18.00-18.45 voksenhold

18.00-18.45

18.00-18.45

19.00-19.45 voksenhold

19.00-19.45

19.00-19.45

19.00-19.45

Husk at være der 15 min før til at kunne strigle og gøre sin hest klar, bruger man
længere tid end 15min, så kom i god tid.

Priser pr. 1/8 2018
Halm - Hø - Wrap - Foder er desværre steget voldsomt pga tørken og derfor bliver
rideskolen også nød til at stige lidt.
• Undervisning barn (under 18 år) 400kr.
• Undervisning voksen (over 18år) 410kr.
• Kontingent barn (under 18år) 225kr pr. 1/2år
• Kontingent voksen (over 18år) 250kr pr. 1/2år
• Kvartpart 700kr. pr måned
• Halvpart 1200kr. pr måned
• Privat undervisning af Sasha 100kr. pr. gang
• Lån af ponyer 150kr. pr. gang (Man skal have tilladelse af Sasha)
• Lån af banerne 50kr. pr gang eller 200kr. for en måned.

Der er ikke mulighed for ridning hver anden uge.

Stævner 2018.
-

16 september Heste teamwork på Enggaarden
23 september Ringridnings stævne
7 oktober TREC
4 November Halloween games
27 December Nissespring
28 December Juledressur

Partregler
Da der er flere og flere som har fået part er der kommet nogle regler.









Man skal have tilladelse til spring og ture af Sasha
Man må maks ride en time
Tag hensyn til hesten og lad være med at ride i de varmeste timer.
Man må strigle og hygge med hestene så lang tid man har lyst til det.
Ingen godbider på staldgang eller på folden.
Husk altid ordentligt fodtøj og ridehjelm.
Der skal være en person til stede over 18år eller anden aftale med Sasha
Man må ride ponygames, uden saddel, ringridning, TREC, agility og
jordarbejde.
 Husk at rydde op.
 Ingen part dage på stævne weekender.
 Man kan ride part dag lørdag, søndag og mandag.

Åbningstider
Alle hverdage har vi åbent fra kl. 7.00 til 21.00
Weekender og helligdage fra kl. 8.00 til 19.00

Rangliste indberetning
Da Sasha har en del at se til og ikke får opdateret ranglisten hver dag prøver vi et nyt
system. Der vil ligge en word fil under aktiviteter hvor man selv kan holde styr på
sine point for et år og der vil også ligge en, som man månedligt kan sende til Sasha.

Ranglisten er for alle ryttere, der starter stævner under KLIKs navn, både på
hjemme- og udebane.
Hvert år ved generalforsamling udnævnes den, der har samlet flest point sammen i
det forgangne år, som årets ranglistefighter. Ranglisten nulstilles hvert år efter
generalforsamling.
Ranglisterne er ikke blevet opdateret siden 30 juni 2018, dette gælder også
frivilighedsranglisten.
Point til rangliste tildeles således:
1. plads......................................................................... 5 point
2. plads......................................................................... 4 point
3. plads......................................................................... 3 point
4. plads eller derunder, gennemførte springklasser metode B0....... 2 point
Gennemført deltagelse....................................................... 1 point
Der er 3 ranglister:
Rideskole rangliste




Kun for ryttere, som går på et rideskolehold.
Det er rytteren der samler point
Parter på rideskoleheste tæller på rideskoleranglisten

Privat rangliste




Alle KLIK's medlemmer med egen hest tæller på privatranglisten
Dem som låner rideskoleheste til stævner, men ikke går på rideskolehold,
tæller på privatranglisten
Det er ekvipagen der samler point

Håndheste rangliste (NY i 2018)



Alle KLIK medlemmer startende i klasser med håndheste, både private og
rideskoleelever
Det er ekvipagen der samler point

Skabe i laden
Her i sommerferien har vi fået vasket og ordnet skabene. Der er mulighed igen efter
sommerferien at få skab fra den 20/8, dog må man kun få et skab. Der vil hænge en
liste, hvor man skal skrive sit navn på. Husk at under skabene er IKKE en
skraldespand.

