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Kære medlemmer!

Stævner i VRIK
De sidste måneder har vi afholdt 2 stævner, som har givet liv i rideklubben og gode
oplevelser til deltagerne. Stævnet i april havde omkring 30 starter. Vi mærkede
virkelig hyggen blandt deltagerne. Stævnet i weekenden den 20.- 21.maj var et mixstævne med spring lørdag eftermiddag med ca. 40 starter, mens søndagen stod i
dressurens tegn, hvor ca. 70 ekvipager deltog. STOR TAK til alle frivillige hjælpere,
som hjalp med forberedelser, afvikling og oprydning med altid højt humør og glæde.

Distriktsmøde
I slutningen af april lagde VRIK lokaler til DRF distriktsmøde. Ca. 12 personer fra 3
klubber i vores område deltog. Det var en fin aften, hvor vi fik delt erfaringer om løst
og fast klubberne i mellem.

Arbejdsweekend
Den sidste weekend i april havde vi en helt fantastisk arbejdsweekend, hvor vi
virkelig fik mange opgaver klaret. 1000, 1000 tak til alle, der gav os nogle frivillige
timer og en kæmpe hjælp – I er virkelig GULD værd. Det er jeres indsats, der har
givet os f.eks. rengjort udendørs barriere, malet dommervogn, oprydning bag
møddingshuset, vedligehold af folde, pindet brædder op til ny barriere, plantet
blomster m.m. Ja, det er så fantastisk og en kæmpe hjælp til os alle.
TAK, fordi vi er fælles om at passe på vores rideklub.

Nye sponsorer/ sponsorerede gaver
Velkommen som skilte-sponsorer til Vorbasse Camping og Skovlyst Auto. Vi er
rigtig glade for jeres tilsagn og håber på langvarigt samarbejde.
Vi er også de heldige modtagere af flere sponsor-gaver, som virkelig varmer og er en
stor hjælp i hverdagen:

- Ny, flot rampe til indgangen til rytterstue/ridehal – Max Birkelund
- Holdere til klubbens ridehjelme - TirilB.dk

Vorbasse Marked
HUSK tilmelding som frivillig hjælper til Vorbasse Marked den 20.- 22. juli. Der
skal bruges hjælpere til ponybanen og i familieteltet. Vagterne er på ca. 4 timer.
Vagtplanen hænger på opslagstavlen og ses også på hjemmesiden under Vorbasse
Marked.
Det er vigtigt at pointere, at vi er overbookede, hvis alle medlemmer tager bare 2
vagter!!.......... Vorbasse Marked er en stor og vigtig indtægt til VRIK, så vi – også
fremover – kan holde vores priser på et niveau, som alle kan være med til. Vi glæder
os til at høre fra dig. TAK på forhånd.
Mia stopper som underviser
Mia Flintholm har opsagt hendes undervisning i VRIK med udgangen af juni. Mia
har fået tilbudt flere timer på sit job og har derfor valgt at stoppe med undervisning.
Det er vi selvfølgelig kede af men har fuld forståelse for hendes beslutning. Vi
arbejder allerede nu på at finde en god afløser for Mia, som overtager hendes hold om
tirsdagen. 1000 TAK for super godt samarbejde  - vi vil savne DIG.
Sommerferie
I juli måned er der IKKE undervisning i rideklubben og opstaldede heste og
klubheste går på sommergræs og selvpasning.
Undervisning starter op igen tirsdag den 1. august/ uge 31, hvor undervisere og heste
glæder sig til at se alle elever glade og friske tilbage i rideklubben igen.

VORBASSE RIDEKLUB ØNSKER ALLE EN RIGTIG
HERLIG SOMMERFERIE.

