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Klubbkläder
shop.sjohagen.com
Kund nr: 10801
Lösenord: ROSEN
Barnvision
Vi delar den vision för barn som
Örebro kommunfullmäktige antog
2001.
Policy för barn- och
ungdomsverksamhet
Vi följer den policy för barn- och
ungdomsverksamhet som Fritidsoch turistnämnden antog 2005.
Organisationsnummer
875002-9962

1. Styrelsen informerar
Föreningens årsmöte hölls den 8 februari
och våra aktiviteter under 2008 beskrivs i
verksamhetsberättelsen som finns på
hemsidan. Tyvärr gjorde föreningen ett
negativt resultat på grund av minskade
intäkter och en del satsningar som gjorts på
anläggningen. Kontaktinformation till
styrelsens ledamöter finns på vår hemsida.

www.rosendahlsridskola.se

5. Ridskolan informerar
Dina ridlektioner betalar du i
förskott till bankgiro 3181682 via inbetalningskort
som delas ut. Uppsägningstiden är en månad. Säger du
upp din plats samma vecka
2. Tävlingar
Den 26 april anordnade föreningen en lokal som du tänker sluta, måste du
dressyrtävling för ponny på Lanna Gård.
ändå betala för nästa månad.
Tävlingen som även var första omgången i Så säg till i god tid innan.
division 3 lockade nästan 80 startande! Vårt
Om du inte kan komma på
för säsongen nya lag bestående av Kajsa
din lektion, ring Lollo på
Skinnars/Mille, Linn Eklund/Silver, Clara
070-776 05 86, så att din
Schultz/Lady och Anna Falck/Appache
ponny eller häst kan gå en
lyckades kapa åt sig en fjärdeplats.
annan lektion istället.
Den 9 maj fick vårt lag åka till Gyttorp som
var värdar för omgång 2. Laget placerade
6. Ridhuset
sig på en femteplats. Totalt ligger vi nu på
I höst kommer ridskolan att
en tredjeplats inför sista omgången, som
få ett bättre ridhus, då tältValåsen (Karlskoga) anordnar 30 maj. Kom duken kläs in med vägg- och
och heja på våra duktiga tjejer!
takplåt. Eventuellt förlängs
ridhuset med fyra meter i
3. Arbetsdag
samband med detta. Kommer
Den 9 maj hade vi arbetsdag och som
att påverka vissa lektioner
vanligt var deltagandet dåligt. Mats, Peter
eftersom arbetet utförs på
och Micke snickrade, Therése städade och kvällstid.
Annelie och Bettan oljade.
Laget i Lanna den 26 april

4. Hoven informerar
Vi har grill- och filmkväll med övernattning
den 6 juni. Det kostar 50:- (frukost ingår).
Har du fyllt 10år är du välkommen. Anmäl
dig senast 30 maj på anslag i stallet.

Plusgiro
155 95 08-5
Utgivningsdag
2009-05-12
Redaktör
Therése Ljung, 019-18 38 09

För att bli skötare på någon ponny/häst
måste du gå en skötarkurs.

Kontakt
Styrelsen rosendahlsrf@live.se
Hoven hoven.rrf@hotmail.com
Lollo info@rosendahlsridskola.se

Under våren behöver vi hjälp att sälja kakor
och kolor för att få in pengar till nya hinder
i plast.

Kajsa Skinnars/Mille
Linn Eklund
lagkapten Hanna Kensén
Clara Schultz
Anna Falck/Appache

www.idrottonline.se/orebro/rosendahlsrf-ridsport

