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ÅRSMÖTE
Den 20/2 2022 blir det årsmöte.
Kallelse med information om tid
och plats kommer senare. Skriv
dock in datumet redan nu i era
kalendrar.

HOPPTRÄNING
Nästa hoppträning för Matilda
Bäck blir den 20/10 förutsatt att
smittan fortsätt hållas
begränsad.
Privathäst drop in – Onsdagar
från 20/10 kl.19.30, 250kr/gång.
Anmälan i Hippocrates eller
info@tirk.nu

IDEELLA SÖKES!
I år kommer vi arrangera en
lokal ponnyhoppning den 14:e
november med finalen i
division 3. Detta tycker vi är
jätteroligt och det kommer att
behövas ideella krafter.
Kan du tänka dig baka, stå i
cafeterian eller hjälpa till runt
tävlingen?
Hör av dig till info@tirk.nu

STYRELSEN INFORMERAR
Hösten är här på riktigt och färgskiftningarna i träden runtom ridskolan
inger en särskild känsla.
Vi har tidigare informerat om att det ridhusunderlaget ska bytas ut och nu
har kommunen givit oss en tidsplan. Arbetet med den lilla utebanan
påbörjas under v.42. Byte av ridhusunderlag i ridhuset kommer inte ske
förrän i slutet av vårterminen. Kommunen kommer då att passa på att byta
taket på ridhuset samtidigt. Pga. att material till taket är restnoterat så är
arbetet skjutet på framtiden.
Vi har i sociala medier informerat om att några hästar har haft en
temperaturhöjning och att ett antal hästar har provtagits. Av denna
anledning fick vi göra ändringar i schemat. Vi ber om ursäkt för att
information kom ut sent till berörda grupper. Vi rår inte över att hästar
insjuknar och information skickades ut så snart förhöjd temp noterades.

Stort tack till Madelen!
Vår föräldralediga medarbetare Madelen Karlström har valt att
på eget initiativ avsluta sin anställning vid TIRK för andra
utmaningar. Vi tackar Madelen för mångårigt arbete och
engagemang hos oss och önskar lycka till i de nya
utmaningarna.
UNGDOMSLEDARKURSEN ARRANGERAS I TIRK:S LOKALER
Inom ridsportförbundet arrangeras ungdomsledarkursen, en
ledarutbildning för de som har fyllt 15 år och är intresserade av att
stödja barn och ungdomsverksamheten i sin förening.

Upplands ridsportförbund kommer att arrangera höstens kurs i TIRK:s
lokaler och vid tre tillfällen de kommande månaderna kommer unga
ledare att övernatta och utbildas i våra lokaler.

ETT RIKTAT TACK!
Ett särskilt tack till vår medlem Steffi som lagt ned många timmar i
grundarbetet med en ny hemsida. Ett arbete som styrelsen sedan tagit
vidare och snart kan presentera för er medlemmar.

Ett särskilt tack till vår medlem Emelie som bjöd styrelsen på en
italiensk buffé under kvällens styrelsemöte. Tack för uppmuntran!

