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Stutteri og Rideskole
Nyhedsbrev januar 2009
Hej igen.
Godt nytår til alle. Det bliver spændende at se hvad det nye år bringer. Vi
afsluttede det gamle år med, at mandags Intro holdet aflagde en lille prøve og nu
har fået diplom på Intromærke 1. Der var 8 deltagere, Karla, Camille, Anna,
Patrisja, Katarina, Emma, Cecilie og Rikke. Det var flot. Nu arbejder vi hen mod
Intromærke 2. I den nærmeste fremtid er det fredags Intro holdets tur.
I klubben har vi besluttet at give de lidt mere rutinerede ryttere mulighed for at
arbejde med Ryttermærke 1.
Har du lyst til at tage DRF,s Ryttermærker?
Så har du muligheden nu. Vi starter med Ryttermærke 1. For at oprette
holdet skal der være max 10 deltagere. Du kan læse mere om Ryttermærkerne på
www.Rideforbund.dk
Undervisningen foregår på nedenstående tider, og det er vigtigt at møde op alle
gangene. Der afsluttes med en prøve med en af DRF uddannet dommer.
Lørdag 24/1 2 timer kl. 12-14
Lørdag 7/2
2 timer kl. 12-14
Lørdag 21/2 2 timer kl. 12-14
Mandag 9/3 2 timer kl. 18-20
Mandag 23/3 2 timer kl. 18-20
Lørdag 4/4
2 timer kl. 12-14
Prisen bliver 250,- kr. som betales ved tilmelding til Ann
Vi glæder vi os til foråret, hvor der kommer føl. Tre af vores Holstener hopper
venter føl, det er Katrinebjergs Sotto Voce, Katrinebjergs Balalajka og
Katrinebjergs Angelika. Vores Araberhingst Saber B ox skal være far til tre føl.
Det er araberhoppen IS Palma ox, og de to Welsh ponyer Dorthealyst Dancing
Lady og Dorthealyst Rosemary der venter føl.
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KRIK = Katrinebjerg RIdeKlub inviterer til

Fastelavn

Søndag den 22. februar kl. 12.30 slår vi katten af tønden i
ridehuset. Der vil være flotte præmier til
Kattekongen/dronningen og til de bedst udklædte.
Tøndeslagningen foregår på 2 hold,
• et for gående
• et for rutinerede ryttere.
Det er gratis at deltage.
Se også www.katrinebjergrideklub.dk
Har du lyst til at prøve at ride PONYLEGE kan du møde op hver anden lørdag
(ulige uger) kl. 10.30. Her fordeler vi ponyerne, strigler og sadler op. Vi rider fra
kl. 11-12. (Evt. kl. 13 hvis der er mange) Det koster 25 kr. at deltage. I år vil vi
forsøge at deltage i D-4’s kvalifikationerunder. Så lad os prøve om vi kan stille
3 hold a’ 5 deltagere på hvert hold.
Katrinebjerg Ridecenter har igen i år 4 ugers ridelejr. Hvis I ønsker at deltage, er
det nu, man skal tilmelde sig for at få den ønskede uge. Tilmelding på vores
hjemmeside www.Katrinebjerg.dk
Jeg vil meget gerne have en melding, om børnene kommer i uge 7. Måske skal
nogle af holdene slås sammen, så der ikke kun er en på hvert hold.
Hilsen Ann
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