MARTS NYT
Mens vi venter på forårets kommen ryster den nye bestyrelse energi og
arrangementer ud af ærmerne. Mere om det lige om lidt… 
Som de fleste nok har opdaget er Michelle vendt tilbage på midten af
ridebanen efter nogle måneders sygemelding. Tilbage på banen har vi også
fået Jane, der sørger for hjernegymnastik på rytterne i de timer hvor Michelle
og Sasha ikke har mulighed for at undervise. Samtidig har vi desværre måtte
tage afsked med Christina, der er draget til Esbjerg med kæresten. Vi ønsker
hende al lykke og held i fremtiden, og håber hun finder et godt job, hvor de
kan få lige så meget glæde af hende, som vi har haft.
Tirsdag d. 26. februar trådte der nye kræfter ind i bestyrelsen. Vi siger
velkommen til Yvonne (der er trådt til som formand), SvenErik og Dorrit.
Michelle, Gitte og Lise fortsætter i bestyrelsen.

www.klimagårdens-rideklub.dk

På generalforsamling blev årets ranglistefightere hædret med flotte pokaler.
Tillykke til Sine Palm, der opnåede 38 point på rideskoleranglisten og
tillykke til Channe B. Petersen, der opnåede 18 point på privatranglisten.
Søndag d. 3. marts stod på boller op og ned, ringridning, flotte kostumer,
bombastiske tønder, hurtige trillebøre og meget andet sjovt. Vi takker for at
flot talstærkt fremmøde, der var lige ved at udtømme Cafe KLIK fuldstændigt.
Billeder fra dagen kan ses på hjemmeside og resultater kommer snarest
sammen med den nye rangliste.
Som sagt så er den nye bestyrelse i topform og har planlagt arrangementer
for resten af sæsonen:
Søndag 31. marts – Påskesjov med ponygames og påskeægsskattejagt
Fredag d. 12. april – Ekstra springtræning med Henriette Sams
Weekenden 20.-21. april – rideskolestævne med dressur og spring
Mandag 2. pinsedag 20. maj - Trekamp
Lørdag 22. juni – Sommersjov
Og sidst men ikke mindst så er datoerne for årets ridelejr fundet:
1. juli – 4. juli 2013
5. juli – 7. juli 2013
9. juli – 12. juli 2013
(Alle 3 flerdags ridelejr starter kl 10 på førstedagen og slutter kl. 17 på sidstedagen)

13. juli - kl.9 til kl. 20
14. juli - kl.9 til kl. 20
Hold øje med opslagstavlen og hjemmesiden for tilmelding og programmer.

Dette var månedens vrinsk fra Klimagårdens Rideklub 
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Hjemmesiden vil gennemgå en gribende ombygning i påsken og vil forventes klar med nyt look 1. april.

