HÖSTTERMINEN
Idag har vi ett 50-tal förfrågningar
om att börja rida och styrelsen
jobbar nu för att så många som
möjligt ska kunna erbjudas en plats
till hösten. Det finns också önskemål
från ett tjugotal elever att byta dag
eller tid.
För att veta hur många platser vi
kan erbjuda till nya elever och om vi
kan göra förändringar så har en
inbjudan i Hippocrates skickats ut
inför höstterminens ridning till
elever som redan rider hos oss med
önskemål om svar senast 11/6.
Vi vet att flera önskar information
om instruktör innan anmälan
samtidigt som de som står i kö eller
vill byta dag önskar besked om
höstterminen.
Styrelsen ber därför alla som vill
rida oavsett instruktör att svara på
inbjudan senast 11/6 så att vi kan
fortsätta hitta lösningar för så
många elever som möjligt. Om du
tackat ja och mot förmodan är
missnöjd så kommer
anmälningsavgift återbetalas då
årets förutsättningar är speciella.

NYHETSBREV –
TIERPS RYTTARKLUBB
STYRELSEN INFORMERAR
Det har varit sex intensiva veckor av styrelsearbete och vi gör vårt yttersta för
att hitta hållbara lösningar för ridskolans verksamhet till hösten.
Antalet hästar är idag för få för att kunna bedriva en hållbar verksamhet. Då
ekonomin inte tillåter att köpa in det antal hästar vi behöver för att motsvara
efterfrågan på ridlektioner har möjligheter att hyra häst undersökts och om
några veckor kommer ett antal hästar att provridas i hopp om att vi kan hyra
in dem till verksamheten under hösten.
Vi återkommer så snart vi kan berätta mer.

Den 31/5 arbetade Timo sin sista dag på ridskolan.
Under våren valde Sofie Lundahl att på eget initiativ att avsluta
sin anställning på TIRK för andra utmaningar och arbetade sin
sista dag idag 7/6. Vi tackar dem båda för att de arbetat hos
oss och önskar Lycka till i de nya utmaningarna.
Utlysningen för ny ridinstruktör till hösten är fortfarande öppen
så sprid gärna. Vi har fått flera bra ansökningar och har redan
flertalet intervjuer inbokade. Så snart vi har rekryterat en
person så kommer information ut och en presentation att
publiceras i sociala medier.

EBBA DIAMANT – HÄSTSKÖTARE I SOMMAR
I sommar kommer Ebba Diamant att jobba som hästskötare på TIRK.
Ebba kommer förutom att ta hand om hästarna även att synas på ridlägren
för Ridlekis/Nybörjare A. Håll utkik i sociala medier så får ni snart en
presentation om Ebba.

NÅGRA FÅ PLATSER KVAR!
Det finns fåtal platser kvar till sommarens ridläger
- V.27 Dagläger för Ridlekis/Nybörjare A
- V.27 Kvällsläger för Marinette
- V.32 Kvällsläger för Marinette
Mer information finns på vår hemsida. Anmälan sker i Hippocrates.
Har du frågor? Hör av dig till tirk@telia.com
Efter konstaterad artros i ryggen på flertal ställen, så har vår finaste
Mandy nu fått vandra vidare till de evigt gröna ängarna

