FSRK støtteforening

Nyhedsbrev
Som de fleste måske ved, blev der inden sommerferien, etableret en støtteforening, som bl.a. har
til formål at fremme de sociale arrangementer i FSRK. Vi har i denne støtteforening besluttet at
udgive et nyhedsbrev ca. en gang om måneden, således at det bliver lettere for Jer medlemmer at
følge med i klubbens aktiviteter.

Vi har i den kommende tid mange arrangementer på programmet, og for at disse kan blive afholdt
har vi brug for en masse forældre, der kan afse et par timer til at hjælpe. Det er vigtigt at der
foregår sociale arrangementer, da det styrker fællesskabet og skaber liv i vores dejlige klub.

For overskuelighedens skyld har vi lavet et årshjul, så alle i god tid kan sætte kryds i kalenderen:
Temadage for elevskolen 2 gange årligt, lørdag i uge 40 og lørdag i uge 11.
Filmaften for privat –og halvpartsryttere 2 gange årligt, fredag i uge 40 og fredag i uge 11.
Overnatningsarrangement for alle 2 gange årligt, lørdag i uge 34 og lørdag i uge 3.
Julefrost for hele familien, lørdag i uge 46.

Som noget nyt har vi i klubben besluttet at starte et voltigeringshold. Det er for alle der har lyst til
at prøve kræfter med denne sport, og det kræver ingen særlige forudsætninger. Du tilmelder dig
via Klubmodul, og første træningsdag er onsdag d. 2. september.

Lørdag d. 5. september løber kurset med Tina Lund af stablen. Alle pladser til undervisning er solgt,
men vi har endnu ganske få ledige pladser til foredraget. Tilmeldingen foregår efter først til mølle
princippet, og det koster 100,- at deltage.
For at tilmelde sig, indbetales 100,- til kontonr. 2440-0728130199. Husk at skrive navn og tlf.nr. på
indbetalingen.

Husk desuden at vi afholder elevstævne, lørdag d. 29. august.

Vi glæder os til at se mange af Jer til vores kommende arrangementer, og håber at mange forældre
har lyst og overskud til at give en hånd med.
Husk undervisningen starter op igen, mandag i uge 33.

Med venlig hilsen
FSRKs støtteforening

