STØT DIN RIDEKLUB:
BLIV MEDLEM AF HØJRIS RIDEKLUBS VENNER
Kære forældre, ægtefæller, kærester, søskende, bedsteforældre, tidligere HJRK-ryttere og alle øvrige, som
kunne være interesserede.
For blot 200 kr. kan du være med til at gøre en forskel: Tegn medlemskab af Højris Rideklubs Venner.
Højris Rideklubs Venners arbejdsområder er hovedsageligt at skaffe økonomiske midler til Højris Rideklub
og med særlig fokus på klubbens juniorryttere, handicapafdelingen og elevhestene.
I 2015 har Højris Rideklubs Venners aktiviteter tilgodeset klubben med bl.a.:
- Ny, bredere dør i cafeteriet med automatisk opluk – monteres primo januar 2016.
- Indkøb af 22 stk. alu-springstøtter, 56 stk. plastbomholdere og 4 stk. underbygninger (under produktion).
- Indkøb af 2 sadler (til Tobias og Sunshine).
- Til elevhestene: Strigler, striglekasser, grimer, saltsten,
- Til handicapafdelingen: 2 stk. Alu-springstøtter til træningsrekvisitter og 2 stk. GLAD-belt.
- Til juniorafdelingen: Bespisning mv. til Junior-rytter-café, mini-springbane (matr. + maling).
- Til undervisning: Dressurpiske, longepisk, stigremme, soft-handtøjler.
- Juleshowindslag: ”Katten efter musen”.
- Blomster, pynt og dekoration i og omkring cafeteriet mv.
- Mindepokal til ”Karoline Gammelbys Mindepokal”.
- Renovering af sekretariat + indkøb af reoler hertil.
- Pokaler til elevstævne + rosetter til elevstævner + øvrige aktiviteter til 2016.
- Præmier til 1.-2.-3.-pladser til alle afholdte stævner samt til rytterlejr og andre arrangementer.
Midlerne hertil er tilvejebragt ved bl.a. medlemskontingent, fondsansøgninger, salg af rammesponsoraftaler, præmieskammelsponsorat, amerikansk lotteri ved juleshow og julefrokost, salg af julelotteri
i samarbejde med Børnehjælpsdagen og, ponyridning ved Hyldgårdsmarked.
Ikke alle projekter, som vi havde på ønskesedlen for 2015, blev opfyldt, men vi arbejder videre herpå, og
der er også kommet yderligere projekter på listen.
Af store ønsker for 2016 er bl.a.:
 Bagrytterhest til aflastning/udskiftning af de nuværende.
 Lille hest og/eller pony.
 Behandlingsrum til handicapafdelingen.
 Spejle i den store ridehal.
 Vandingsanlæg i ridehallerne.
 Ny barriere + nyt tag med optimalt lysindfald i lille ridehal.
Ud over at støtte klubben økonomisk, vil dette medlemskab også give dig mulighed for at få indflydelse i
rideklubben, idet du har såvel tale- som stemmeret på Højris Rideklubs generalforsamling, og du er
endvidere valgbar til bestyrelsen.
Tegning af medlemskab sker ved at indbetale 200 kr. til konto i Den jyske Sparekasse:

Reg.nr. 0871 - kontonr. 6581360051
(Husk navn på overførslen)
Samtidig bedes du sende en mail med navn og adresse til: karin.lindved@hjrk.dk
Med venlig hilsen
Højris Rideklubs Venner
Birgit Mørup, Helle Nygaard og Karin Lindved

