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Indflytning i de nye stalde på Kjeldmosegaard.
Byggeriet skrider frem, boksene er ved at blive sat op, og indflytningsdatoen er fastsat til søndag den 27.
december.
Fra morgenstunden den 27. december vil der være liv i staldene hvor bokslejerne begynder at flytte deres ting
ind, strø og gøre klar til at de ankommer med hestene. Fra klokken 14, og de næste par timer, vil mange
ankomme med deres heste, så de kan komme i boksen, og lære den at kende. Mandag d. 28. klokken 9.00
lukkes hestene på fold i deres nye flokke.
31 nye heste som flytter ind samme dag, er rigtig mange. Derfor er der planlagt en indkøringsfase som skal
fungerer frem til mandag d. 4. januar.
I denne fase vil bestyrelsen sammen med Dorit og Bjarne som har stedet, lære hestene at kende, ved at bruge
den tid der skal til både i stalden, og når hestene lukkes ud og ind i deres nye flok. Derved kan vi være med til
at sikre at flokkene på foldene og det hele fungerer bedst muligt. En del opstaldere har fri fra arbejde i disse
dage og vil derfor have mulighed for at være der lidt ekstra, og se at det går godt.
Klublokale i forbindelse med ridehuset.
Den ene side på barrieren er ved at blive renoveret, så klublokalet kan bygges inde bag denne. Af hensyn til
årstiden, hvor mange bruger ridehuset, bygges klublokalet først til foråret når vi igen kan ride ude.
Investeringer.
Der er sat et nyt vandingsanlæg op i ridehuset, og bestilt solarium til den nye stald.
Klubben har en del år gennemført forskellige aktiviteter f.eks. afholdt julemarked, stævner eller taget ind til
parken og visitere fodboldfan som skulle til kamp. Det er der kommet et pænt overskud ud af, som er sat til
side til investering.
De penge som er sparet sammen, skal komme flest muligt til glæde, fordi rigtig mange har lagt et stort stykke
frivilligt arbejde i at skabe overskuddet. Det er rigtig dejligt det kan lade sig gøre, så nu er de anvendt til
forbedringer som vi tror mange vil have glæde af.
Hjemmeside.
Hjemmesiden er klubbens kanal til at formidle både nyheder og det du i øvrigt har brug for at vide.
Derfor er det rigtig dejlig at så mange kigger ind på hjemmesiden. 1. november havde der været 5556
besøgende på kun 4 måneder.
Rigtig mange bruger den fordi den er oplysende, men vi får også meldinger om at billedgallerierne er flotte,
eller at scrapbogen er ved at tage form så klubbens historie bliver præsenteret via de mange forskellige gamle
artikler og input. Har du et godt billede, eller en artikel som ikke er med i scrapbogen så send det til os så
hjemmesiden kan blive endnu bedre.
Medlemmernes heste er ved at tage form, men vi vil opfordre flere til at sende billeder ind af jeres heste med
en lille præsentation.
Du kan stadig tilmelde dig nyhedsmailen, så får du de væsentligste opdateringer via din mail, f.eks.
nyhedsbrev og arrangementer.
Flere nyheder
Hjemmesiden er opdateret med billeder, staldpolitik osv, så vi synes du skal klikke ind på
www.sakskobing-rideklub.dk
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