Nyhedsbrev juli 2014

Nu nærmer afslutningen på sommerferien sig og det betyder,
at der snart kommer liv i rideklubben igen.
Inden det hele går løs er der nogle vigtige informationer som hermed
viderebringes.
Nye trænere:
Anne har efter ½ års arbejde valgt at stoppe som træner.
Jeg har talt med Anne og hun er rigtig ked af at måtte stoppe som træner hos os
allerede efter ½ år, men hun har måttet erkende, at arbejdet som underviser
simpelthen har givet hende alt for lidt tid til det hun elsker allermest; nemlig selv
at ride på eliteplan. På vegne af klubben vil jeg gerne takke Anne for den store
indsats ved opbygningen af Fredericia Sports Ride Klub, det gode humør, og
samtidig ønske hende held og lykke fremover.
Det glæder mig at kunne fortælle at vi i stedet for Anne nu får 2 kompetente
trænere, nemlig Thomas og Annette.
Thomas vil fremadrettet tage sig af undervisning i spring og Annette får ansvaret
for dressurundervisningen.
Jeg tror på at vi med disse 2 undervisere vil stå endnu stærkere end før.
På vegne af klubben vil jeg ønske Annette og Thomas velkommen som
undervisere i Fredericia Sports Ride Klub.
Undervisning ”efter” ferien
Undervisningen ovenpå sommerpausen starter mandag den 4. august.
Annette og Thomas kører videre efter de hold der allerede er sat – og der er plads
til flere ryttere på flere af holdene, ligesom vi løbende vil åbne nye hold op.
Rytterstuen:
En gruppe forældre har taget initiativ til at puste liv i rytterstuen.
Det betyder bla. at vi fremadrettet og henover vinteren kan nyde en kop varm
kaffe, the eller andet, mens vi sidder lunt i rytterstuen og kigger på
undervisningen i vores hal. På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke for dette
forældreinitiativ, som vidner om hvor vigtigt det er, at vores børn kan ride i
Fuglsang.
PS: Forældregruppen har stadig brug for frivillige hænder. Kontakt undertegnede.
Kontingent og undervisning:
Der vil blive udsendt kontingentopkrævning for 2. halvår 2014, medio august.
Det samme gælder opkrævning for undervisning i august.
På bestyrelsens vegne,
Torben Møller Jørgensen
Formand

