SEPTEMBER NYT
Vi er nu 3 uger inde i sæson 2012/2013 og sikken en masse herlig aktivitet, der
allerede har været. 1. og 2. september var det de voksnes tur til en weekend med
heste og sjov. Der var vist ømme bagdele efter både lange skridtture og seriøs
kvadrille træning - måske vi en dag får lov at se hvad de øvet på!? 
Samme weekend blev en gris hængt over grillen og Gitte dækkede op med lækkert
tilbehør og hygge som sædvanlig, som godt og vel 25 personer nød rigtig godt af.
Det var også weekenden for Store Hestedag i Roskilde. Jane og Co. drog tidligt
afsted for at hjælpe Anna, Line og Lene med deres søde shetlandsponyer, og en lille
fugl har synget om, at det var en ganske lærrig oplevelse. Til dem, der aldrig har
været på Store Hestedag, så kan det varmt anbefales at sætte kryds i kalenderen
næste år. Det er en weekend spækket med hesteshows, racebedømmelser,
ponygames, spring, dressur, mounted games, hestevognskørsel, masser af
rideudstyr og meget mere.
www.klimagårdens-rideklub.dk
Det er dejligt at se at den nye tilbygning til ridehuset bliver benyttet til fulde. Det giver
mere ro i ridetimerne og større sikkerhed. Og samtidig med er der et fantastisk
udsyn for tilskuerne. MEN……. Vi beder folk om at passe på de ting, der er stillet til
rådighed. Der er trist at se efter 3 uger er flere af stolene allerede maltrakteret. ØV 
Pas på vores ting! Husk at der står en masse FRIVILLIGT arbejde bag
rideklubben, og det er rigtigt ærgerligt at se når der ikke bliver sat pris på det.
Der var også masser af aktivitet da Christina brugte en herlig solskins søndag på at
undervise i spring. Omkring 18 ryttere mødte op og tilskuerrækken var også godt
fyldt. Næste ekstra træning er d. 23. september og der står programmet på
ponygames. Husk at vi samme dag har FORÆLDREDAG! Her kan forældre til
rideskoleelever få et indblik i bl.a. hestens adfærd, klargøring af hesten inden en
ridetime, og for dem der er friske, vil der også være mulighed for at komme på
ryggen af de firbenede. Det er som sagt søndag 23. sept. kl 10. Deltagelse i
forældredagen koster GRATIS incl kaffe og kage. Ponygamestræning koster 75 kr.
Til dette vil der komme en tilmeldingsseddel op på oplagstavlen i stalden og betaling
skal ske senest på dagen inden man stiger til hest.
Sidste weekend i september afholdes der rideskole stævne i både dressur og spring.
Proportioner kommer snarest så hold øje med opslagstavlen og hjemmesiden.
Det er også tid til at bestille klubtrøjer igen. Da der måske er nogle der gerne vil ride
med KLIKS logo på ryggen til næste stævne så er der kort frist på denne gang.
Bestillinger skal være os i hænde senest søndag 16. september! Vi bestiller et lille
assorteret lager hjem, men er der en bestemt farve, model og farve du ønsker, så udfyld
en bestillingsseddel. Disse ligger i rytterstuen, ellers grib fat i underviser eller Lise.
Endnu engang velkommen (tilbage) til en ny og fremragende sæson.
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