Sensommerhilsen fra Højris Rideklubs Venner

SÅ er rideundervisningen og ridefysioterapien i gang igen - Vi håber, at I har haft en rigtig god sommerferie.
Før ferien sluttede vi jo af med sponsorstævne for klubbens ryttere og vil gerne sige TUSIND TAK til alle jer,
der støttede op om arrangementet. Vi havde en rigtig hyggelig dag med stor opbakning og fantastisk
stemning både under stævnet og under aftenfesten, hvor rigtig mange var med. Arrangementet var også
økonomisk en rigtig stor succes for Højris Rideklubs Venner. Indtægterne fra sponsorridningen, agility og
trillebørlotteri blev 32.188 kr., som vi glæder os til at kunne omsætte til noget, som kommer jer alle til gode.
”Slip for slæbet – lej et skab”
Vi har lyttet til et ønske fra flere elevryttere og kan nu tilbyde udlejning af skabe i Højris Rideklub.
Skabene er 95x50x30 cm og aflåst med rukolås. Her er plads til støvler, hjelm, striglegrej mv.
Der er opstillet 12 skabe i laden, og skulle det vise sig at være større efterspørgsel, har vi endnu 12 stk., som
vi kan tilbyde.
Lejeprisen for et skab er 300 kr. for ½ år og 500 kr. for 1 år.
Herudover et depositum på 60 kr. for nøglen til skabet. Dette beløb refunderes ved returnering af nøgle.
Lejebeløbet indbetales til Højris Rideklubs Venner efter nærmere aftale.
Er du interesseret i at leje et skab, så kontakt Karin på mail: karin.lindved@hjrk.dk

Klubtøj – udvalget i shoppen er udvidet:
Højris Rideklub har aftale med Freka om levering af div. klubtøj med HJRK-logo i en rigtig god kvalitet.
Shoppen har netop udvidet udvalget og omfatter nu T-shirts, poloshirts, fleecetrøjer, jakker, dækkener osv.
Enkelte eksempler er ophængt i cafeteriet.
Via hjemmesiden (www.hjrk.dk) kan du gå direkte ind på Frekas hjemmeside, hvor du kan bestille de ønskede
varer.

Udlejning af minispringbane:
Mangler du en sjov aktivitet til eks. børnefødselsdag eller andet arrangement, så er det muligt at leje vores
minispringbane til dette. Springbanen består af 4 stk. spring med bomme.
Man afhenter og returnerer selv springbanen.
Prisen for at leje dette er: 150 kr. pr. dag.
Pengene går ubeskåret til Højris Rideklubs Venner.
Er du interesseret i at leje banen så kontakt Birgit på mobilnr.: 2062 8795 eller mail: birgit80@gmail.com

Vedr. elevhestene:
Højris Rideklubs Venner bruger en del midler på at holde elevhestenes striglekasser fyldte og på at indkøbe
udstyr, grimer og dækkener til dem.
Vi håber, at I vil hjælpe os med:
Striglekasserne sættes retur i reolerne, når der er striglet, og inden man sadler op. Så er der ingen, der træder
i kasserne eller falder over dem.
Grimerne er tilpasset til den enkelte hest. Derfor er der sat gule mærkater med navn på dem, og det er vigtigt,
at man ikke bytter om på grimerne.
Sadeltøj – er ligeledes tilpasset hver enkelt hest, og det er vigtigt, at det er hestens eget, der bliver benyttet
til den. Sadeltøj er dyrt og derfor også rigtig vigtig at passe godt på det:
Husk at vaske biddet og hænge sadeltøjet på plads i sadelrummet efter brug.
Dækkener:
Når vi når til dækkensæsonen, er det også vigtigt, at hestene får deres egen ”frakke” på, og der er også sat
gult mærkat på dem.
Er du i tvivl om noget af ovenstående – så spørg endelig din ridelærer.

Kaffeordning:

I HJRK har vi en gratis-kaffe-ordning i hverdagene. Det fungerer således, at der er opstillet en kaffemaskine i
cafeteriet på reolen under infotavlen. Det er ”høflig selvbetjening” og brugerne af ordningen medbringer en
pose kaffe i ny og næ. Der hænger en liste, hvor man kan skrive sig på.

Har du spørgsmål til ovenstående kontakt da Karin på mail: karin.lindved@hjrk.dk eller
mobilnr. 2144 8648 - (træffes ikke på tlf. i hverdagene mellem 7:45 – 17:00)

Med venlig hilsen
Højris Rideklubs Venner
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