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Hej alla medlemmar!
Här kommer Heda Ridklubbs första medlemsbrev, som kommer att skickas ut några gånger per år till alla medlemmar. Här
kan du läsa lite kort om vad som är på gång hos oss.
På gång
Nu är våren i antågande och vi hoppas att vi snart kan börja ha lite roliga aktiviteter på klubben igen. Till dess anordnar vår
härliga ungdomssektion US Pikör digitala aktiviteter, bland annat över påsk, så håll utkik i stallet, på hemsidan, Facebook och
Instagram.
Ny styrelse
Den 22 februari 2021 höll klubben sitt årsmöte då vi kunde redovisa ett gott resultat både vad gäller verksamhet och
ekonomi för år 2020. Det var vårt första digitala årsmöte och det fungerade jättebra.
Styrelsen för Heda Ridklubb år 2021 ser ut som följer:
Ordförande:
Hanna Nordell
Vice ordförande: Gunnar Andersson
Sekreterare:
Nina Fornander
Kassör:
Ann Kimmefors
Ordinarie ledamot: Johanna Knudsen
Ordinarie ledamot: Lars Karlsson
Ordinarie ledamot: Susanne Nilsson
Suppleant:
Jessica Andersson
Suppleant:
Andreas Waldemarsson

Ridskolan
Vi har bra beläggning i alla grupper och vår förhoppning är att kunna arrangera minihopp, banhoppningsträning och
programridning när vi kan vara utomhus. Vi håller just nu på att planera sommaren så håll utkik efter läger och
hästuthyrning.
Nya hästar
Vi har fått två nya hästar till ridskolan. Storhästen Lisa som kommer skolas in i verksamheten under våren och vi har fått låna
C-ponnyn Kosack Bo av familjen Kullberg. Kosack har tidigare jobbat på ridskolan, så flera av er känner säkert igen honom.
Städdagar
Vi planerar att genomföra Covid-19-anpassade städdagar på klubben under våren där vi fixar i ordning och snyggar till vår
anläggning och grillar lite korv. Heda Ridklubb är en idéell förening och tar tacksamt emot din hjälp! Mer information
kommer.
Försäljning av Newbody
För att kunna finansiera inköp av en ny ponny till ridskolan behöver vi din hjälp med att sälja Newbody. Vi kommer inom kort
att påbörja försäljningen. Är du intresserad av att sälja? Hör av dig till: ordforande@hedaridklubb.se
Kontakt
Har du idéer och önskemål om kommande aktiviteter eller har någon fråga, kontakta styrelsen via e-post:
ordforande@hedaridklubb.se eller ridskolan via e-post: mia@hedaridklubb.se
Vi önskar er en fin vår. Vi ses i stallet!
Mia Eriksson
Ridskolechef

Hanna Nordell
Ordförande

