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. pr. år kan du være med til at gøre en forskel: Tegn medlemskab af Højris
Rideklubs Venner.
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 (efter 3 måneders medlemskab).
Højris Rideklubs Venners arbejdsområder er hovedsageligt at skaffe økonomiske midler til Højris
Rideklub og med særlig fokus på klubbens juniorryttere, ridefysioterapien og elevhestene.
2020 har jo været et år med en ganske anden dagligdag med nedlukning i foråret og igen fra 17.
december, hvorfor vi har ydet støtte på yderligere områder end vore fokusområder for at hjælpe
klubben igennem.
Støtteforeningens midler er tilvejebragt ved bl.a. medlemskontingent, fondsansøgninger, salg af
rammesponsoraftaler, præmieskammelsponsorat, udlejning af elevskabe, diverse lotterier,
julekalender osv.
Ved alle arrangementer er vi blevet mødt af en massiv opbakning, hvilket har resulteret i en god
indtjening.
Også i år er det lykkes os at skaffe sponsorer til de flotte rosetter og præmier, som er uddelt ved
årets stævner.
Alt sammen med til at påvirke klubbens økonomi positivt.
I 2020 har Højris Rideklubs Venners aktiviteter tilgodeset klubben med bl.a.:
• Tilskud på 5.000 kr. til renovering af ”kravlegården”
• Renovering af den lille fold (stolper, hegn, beslag mv.)
• Afholdelse af førstehjælpskursus for klubbens ansatte (klubbens egenbetaling)
• Skabe og andet til færdiggørelse af multirummet
• Maling af cafeteriet
• Kalk til staldene
• Spritstander til cafeteriet
• Infoskærm til cafeteriet
• Støvsuger til cafeteriet
• Udendørs væghængt askebæger ved cafeteriet
• Renovering af gynger
• Start- og målskilte til springbane
• Etablering af ”Wall of fame”-væg
• Plastdressurhegn
• Grimer, gjorde, plejemidler, saltsten, striglekasser mv. til elevhestene
• Pudsegrej til elevhestenes sadeltøj + groomingudstyr
• Dækkener til elevhestene
• Sadel til elevhest.
• Rosetter og præmier til stævner
• Dommergaver til stævne
• Nytårstaffel 2020 for klubbens juniorryttere
• Rosetter, præmier og div. rekvisitter til rytterlejr 2020
• Pynt og blomster til diverse arrangementer osv.

Medlemskab af ”Højris Rideklubs Venner”:
Har du lyst til at blive medlem af ”Højris Rideklubs Venner”? – så kan du tegne medlemskab ved
at indbetale 200 kr. (årligt kontingent) til:
• Den jyske Sparekasse: Reg.nr. 0871 – kontonr. 6581360051 eller
• Indbetale på MobilePay nr. 32474
Husk navn på overførsler
Har du spørgsmål til foranstående kan du kontakte Karin på mail: karin.lindved@hjrk.dk eller
ring/SMS på tlf. 2144 8648.
Med venlig hilsen
Højris Rideklubs Venner
Birgit Mørup ● Helle Nygaard ● Maibritt Rosenkilde ● Karin Lindved

