MAJ NYT
I denne måned flytter to nye firbenede ind på Klimagården – måske de
allerede er ankommet i skrivende stund og står trygt og gumler wrap i de
fine nye bokse Søren har banket op. Tag godt i mod de to unge fjordheste.
De er ikke klar til at gå med i rideskole endnu, men vil nok gerne klappes og
kæles alligevel 
Carina er sygemeldt frem til jul, da hendes seneskade fra sidste år er brudt op
igen desværre. Men hun står klar til klap og kæl ligeledes. Snebold er ved at
være mærket af alderen og kommer fremover til at gå begrænset med i
rideskolen.
Weekenden 20. + 21. april afholdte vi dressur- og springstævne. Vejret var
med os – måske fordi Dorrit fyldte år den weekend?! Og KLIKs kagemuttere
havde disket op med dekorative lagkager. Mums..! Vi så positiv ridning og
glade ryttere og ponyer/heste, og en lille fugl synger om at dressur dommeren,
fysioterapeut Charlotte Ravnbo, var meget imponeret over KLIKs ryttere.
Se billeder fra springdelen på hjemmesiden. Dressurbilleder kommer så snart
webmonsteret får fingrene i dem.
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Både i april og maj havde vi fornøjelsen af Henriette Sams til ekstra
springtræning. Der har været lutter ros til hende, og til dem, der ikke har nået
at deltage endnu, så kan det kun varmt anbefales! Alle ryttere er gået hjem
med smil på læben – også dem der ikke kunne holde sig i sadlen og måtte
kysse den fugtige grusbane.. ;-) – og har fået masser af gode råd med i hjelmen.
Hold øje med opslagstavlen, hjemmeside og facebook for næste dato.
2. pinsedag løber vores første trekamp af staben. Wuhuu det bliver skægt 
De fine rosetter hænger til skue i rytterstuen. Det er stadig muligt at tilmelde
sig – bare grib fat i underviser. Foreløbige starttider kan ses på hjemmesiden
og facebook.
Husk det også stadig er muligt at tilmelde sig årets ridelejre. En ferie med ponyer og sjov 
Mange er begyndt at spørge hvornår vi starter op igen efter sommerferie.
Det gør vi mandag d. 19. august. Sidste undervisningsdag inden sommerferie er torsdag 20. juni.
Vi holder sommersjov lørdag d. 22. juni. Hold øje med opslagstavlen, hjemmeside og facebook.
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