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Barnvision
Föreningen delar den vision för barn
som Örebro kommunfull-mäktige
antog 2001.
Policy för barn- och ungdomsverksamhet
Föreningen följer den policy för
barn- och ungdomsverksamhet som
Fritids- och turistnämnden antog
2005.
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Styrelsen informerar
Välkomna till ett nytt spännande år i
föreningen! Vi kommer bland annat att
ordna tre dressyrtävlingar (26 april, 27 sep
och 4 okt). Är du intresserad av att hjälpa
till som funktionär? Inga förkunskaper
krävs, men du bör vara över 12 år.

www.rosendahlsridskola.se

Lollo informerar
Dina ridlektioner betalar du i
förskott till bankgiro 3181682 via inbetalningskort
som delas ut. UppsägningsNya medlemmar
tiden är en månad. Säger du
Medlemskap i föreningen är obligatoriskt
för ridskolans elever. Avgiften är 250 kr/år upp din plats samma vecka
som du tänker sluta, måste du
för enskilda eller 400 kr/år för en familj.
Olycksfallsförsäkring samt tidskriften Häst ändå betala för nästa månad.
& Ryttare ingår. Blankett för anmälan av ny Så säg till i god tid innan.
medlem eller adressändring finns i stallet.
Observera! Faktura på medlemsavgiften
Om du inte kan komma på
skickas ut en gång per år och ska betalas till din lektion, ring mig på 070vårt plusgiro.
776 05 86, så att din ponny
eller häst kan gå en annan
lektion istället.
Årsmöte 2009
Härmed kallas samtliga medlemmar i
föreningen till årsmöte söndagen den 8
Under jullovet har Knutte gått
februari klockan 17.00 i Tysslinge skola.
bort. Vi minns honom med
Ärenden till årsmötets dagordning meddelas saknad. Vi har även fått en ny
Annika Kensén eller Annelie Ljung senast ponny: Kalle.
söndagen den 18 januari.
Lollo
Styrelsen info@rosendahlsridskola.se
rosendahls.ryttarf@spray.se

Ungdomsstyrelsen informerar
Under 2009 kommer Hoven att dra in på
antalet aktiviteter som anordnas.
För att bli skötare på någon ponny/häst
måste du gå en skötarkurs. Tala med My
om du är intresserad.

Knutte
”Jag vill leva för dig bara,
om min bön du nu förstår.
Då skall jag för alltid vara,
din bästa vän i många år.

Härmed kallas medlemmar mellan 0-26 år
till Hovens årsmöte söndagen den 8 februari
klockan x i Tysslinge skola. Ärenden till
När mitt levnadsslut är nära,
årsmötets dagordning meddelas Bettan
tag mitt liv med varlig hand.
senast söndagen den 18 januari.
Led mig sista biten kära,
Hoven till hästens evigt gröna land.”
hoven.rrf@hotmail.com
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