FSRK støtteforenings

Nyhedsbrev
Så er det tid til september måneds nyhedsbrev.
I sidste måned fik vi afholdt det store Tina Lund arrangement, som var en dag, mange havde
glædet sig til og set frem til med spænding. Både undervisning og foredrag forløb efter planen og
det var en god og mindeværdig dag, for både ryttere og tilskuere. Arrangementet var sponseret af
Monjasa og der var journalister tilstede. Efterfølgende var der en fin artikel i Fredericia Dagblad,
med et lille interview med Ida Borup, der deltog i arrangementet på Diva.
En anden vigtig begivenhed der fandt sted i sidste måned, var elevstævnet d. 29. august. Vi fik her
mulighed for at se hvor dygtige alle vores elevryttere var blevet, ligesom vi fik afviklet anden
afdeling af klubmesterskabet, der bliver endelig afgjort d. 6. december, hvor vinderne bliver kåret.
Samtidig vil vi gerne sige velkommen til Luchira og Fanta, de nye heste i ponystalden. Ida
Hermansen er blevet den stolte ejer af Luchira, en broget pony på 5 år. Amalie Lundholt er blevet
den glade ejer af fjordhesten Fanta.
September måned er startet, og vi vil derfor sige velkommen til vores nye underviser, Janni Pagh
Vilhelmsen. Janni overtager Ruby Rostrups timer, tirsdag og fredag, da Ruby har søgt nye
udfordringer. Nogle af Jer har måske allerede mødt Janni, da hun underviste i balanceridning, til
vores overnatningsarrangement, d. 22. august.
Med septembers komme, er indendørssæsonen også gået i gang. Al springundervisning vil derfor
fremover foregå i den store hal. Det betyder også,at vi i den kommende tid, skal være vært for en
del større stævner. Disse stævner bidrager til klubbens økonomi og er afhængige af et stort antal
frivillige hjælpere. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at opfordre alle til at give en hånd med.
Håber at rigtig mange vil bruge et par timer engang imellem på at støtte deres børns klub, så vi
kan få afviklet disse stævner. Op til stævnerne vil der hænge hjælperlister på opslagstavlen i
forhallen, som man kan skrive sig på.
De kommende stævner er:
C stævne for hest, d. 11.‐13. september.
C stævne for hest, d. 25.‐27‐ september
C stævne for hest d. 9.‐11. oktober
C stævne for pony med Jysk mesterskab i ponyspring, d. 6.‐8. november
C stævne for hest d. 20.‐22. november.

Vi har i støtteforeningen besluttet at genoptage mandagsfællesspisningen i efteråret. Vi har valgt
at tilbyde fællesspisning hver d. 1. mandag i måneden og starter op mandag d. 5. oktober. Menuen
bliver slået op på FB, og alle har mulighed for at tilmelde sig i tråden.
D. 2. oktober afholder vi atter videoaften, for alle halvparts‐ og privatryttere, og d. 3. oktober
temadag for elevskoleryttere. Der kommer indbydelser med nærmere info snarest.
Til sidst gøres lige opmærksom på at FSRK igen afholder kursus i ryttermærke 3 og 4. Undervisning
i ryttermærke 3 foregår d. 19. og d. 20. september, med prøve den 23. september, og for
ryttermærke 4 foregår det d. 2. og d. 4. oktober, med prøve d. 7. oktober. Se hjemmesiden for pris
og yderligere info.
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