Medlemsbrev 1 mars 2019
Vi fortsätter att hålla anläggningen stängt ytterligare 1 vecka, alltså till och med söndag 10 mars.
Återkommer med nytt beslut om det ska förlängas därefter. Ridskolan fortsätter som vanligt och vi ber er
att fortsätta med följande försiktighetsåtgärder:
-

Undvik i möjligaste mån att vara i andra stall. Om så ändå sker måste ni ha rena kläder, skor, hjälm
Använd endast ridskolans borstar till ridskolehästarna (lämna din ryktlåda hemma).
Informera din ridlärare eller stallpersonal om du vistats i annat stall med feber.
Tvätta alltid händerna innan du kommer till anläggningen och när du lämnar den.

Restaurang chansen har sålt bra! Vi har fortfarande några kvar både häfte och app. Sen är det några som
inte betalat och några som har beställt och som inte hämtat. Vore bra om detta görs så snart som
möjligt. Kontakta kansliet 054-224 42 80 eller kansli@krk.se
Sommaren närmar sig med stormsteg och vi tänkte vi köra något nytt. Vecka 31 har du möjlighet att prova
på att ha egen häst/ponny och rida igång dom efter sommarbetet. För att anmäla dig till detta ska du
kunna rida hästen i alla gångarter. Ha med detta i er planering, mer information kommer.
Jag vill återigen tacka för alla bidrag vi fått från er medlemmar både i material och pengar. Det har kommit
in under 2018, 8050kr i rena pengar för ökade foderkostnader, wow!
Sen har vi fått otroligt mycket material som borstar, grimmor, grimskaft, sadeltvål, svampar, vattenkannor,
IKEA påsar, täcken och mycket mer.
Det finns alltid ett behov, så fortsätt gärna att sponsra oss med saker för det går åt =)
-

Borstar
Grimmor (stl Cob, Full och Xfull)
Sadeltvål
Putssvampar
Större svampar
Mindre hinkar (ca 5l) som kan användas att svampa av hästarna med efter ridning
IKEA påsar (de stora)
Städredskap
Diskborstar

Vi har köpt in två nya hästar en mindre D ponny Som heter Kastone och en liten storhäst som heter
Maughas Pride. Dessa två står i utestallet och ska så småningom skolas i ridskoleverksamheten. Undvik att
klappa dom tills de kommer upp i lektionsstallet.
Nu när hästarna fäller vinterpälsen och det är mer eller mindre rätt skitigt ute så är det extra viktigt att ni
efter ridlektionen putsar av tränset, borstar av schabrak, skydd och tvättar av sadelgjorden. Detta för att vi
ska undvika att få skavsår på våra hästar och ponnyer. Att vi hjälps åt att hålla deras utrustning ren.
Det finns möjlighet redan nu att anmäla sig till blockteorin se anslag och på hemsidan. Påsklovsaktiviteter
kommer upp inom kort så håll utkik =).
Några lektioner är under våren flyttade eller inställda. Det finns uppsatt på anslagstavlan i stallet och på
hemsidan vilka grupper det gäller och om de är inställda eller till vilket datum det är flyttat till.
Vi börjar nu att sälja kläder och annat från Ravelli. Det finns kataloger som delas ut av ridlärarna om du vill
ta för att sälja för KRK.
Vet du någon som vill börja rida? Det kommer att starta två nya grupper inom kort.
Torsdag Teori 18:30, ridning 19:15-20:00 och onsdag ridning 16:30-17:15, teori 17:30-18:00. Vi har även
platser i befintliga grupper på alla nivåer. Hör av er till ridskolan@krk.se
Vårhälsningar från Anna Bengtner med personal

