Mars 2021

Karlskoga ridklubbs
nyhetsbrev
Stopp i galoppen!
Här kommer månadens nyheter och information!
Anläggning
Styrelsen har gjort en rivstart inför våren för att lösa
några av våra mest krisande problem på anläggningen
och ridskolan. Underlaget och grunden i vårt gamla
ridhus blir allt sämre, vilket vi fortsätter kämpa med
att förbättra. Vi utreder även ett nytt bokningssystem
av ridhusen och andra delar av anläggningen.
Hästarna
Just nu har vi ont om hästar och vi har haft otur med
flera hästar som varit skadade. I skrivande stund är
både Joggi och Valle halta och p.g.a. några av
hästarnas ålder kan de inte ridas så intensivt som
tidigare. Glädjande är att vår käre Danne har börjat
sättas igång efter sin skada!

Aktiviteter och
försäljning
Just nu säljer vi Newbody
(fram till 15/3) och tulpaner
från Tulpankungen (fram till
22/3). Med de pengar vi får in
kommer vi ett steg närmare
en ny häst, det är därför
viktigt att alla stöttar på det
sätt som passar er! Än så
länge ser det mycket bra ut!
Bra jobbat!
Pga Covid19 så står våra
aktivitetsmöjligheter lite
stilla. Vi har dock planer som
vi hoppas kunna genomföra
snart, och vi tar gärna emot
önskemål!

Månadens nykomling!

På gång!
Ett extra allmänt möte för ändring av stadgar.
Ändringen handlar om att utöka antalet ledamöter i
styrelsen. Tid: sön 11/4 kl. 11.00.
Efter detta möte har vi ett allmänt möte angående
ridhusen, alltså sön 11/4 kl. 11.30. Välkomna!
Stötta ridklubben
Genom att registrera Karlskoga ridklubb som din
förening på Intersport går 3 % av dina köp direkt till
föreningen! På så sätt hjälper du oss att nå vårt mål
att göra ridklubben ännu bättre! Gå in på
nedanstående länk eller använd QR-koden här
bredvid! Ni vet väl om att ni även kan testa våra egna
klubbkläder i butiken?
https://www.intersport.se/clubintersport/registrera/?team=karlskogaridklubb

Brandy! Vi håller tummarna att hon ska
trivas hos oss!

Med vänliga hälsningar
Karlskoga ridklubbs styrelse

