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Varmt välkomna till ett nytt ridår! Och extra varmt välkomna på medlemsmöte torsdag den 8 

september i cafeterian. Kom och lyssna eller diskutera, ta med en åsikt eller fråga om du vill, fika 

och umgås. Vid mötet kommer det även finnas chans att prova klubbkläder. 

 

 

 

 

 

 

Kryddförsäljningen innan sommaruppehållet 

gav 2610 kr. Stort tack till er som sålde och 

köpte! 

Försäljningar är en viktig inkomstkälla för 

oss och därför ska vi sälja produkter från 

Kakservice under september. Genom att 

köpa och/eller sälja kakor hjälper du vår 

gemensamma ridklubb att fortsätta finnas 

och utvecklas! Kak-kataloger och 

instruktioner hittar du i stallet inom kort. 

 

Varma hälsningar från styrelse och 

personal vid Gyttorps Ridklubb 

 

CAFETERIA 

Det är ju så trevligt när vi har cafeterian 

öppen, så vi ska försöka hålla öppet 

måndag-torsdag kl 17-19 + lördag kl 10-12, 

alla veckor när ridlektionerna är igång. För 

att lyckas med det behöver vi hjälpas åt! 

Varje ridelev kommer därför att få välja 

sina egna dagar för cafeteriaansvaret. Om 

alla hjälps åt blir det ca 2 dagar/år/elev. 

Lista för att välja dag kommer finnas på 

anslagstavlan. På cafeteriadagen ansvarar 

man för att hålla öppet, sälja fika och hålla 

lite snyggt i cafeterian. 

Det går precis lika bra att själv stå och sälja 

som att locka hit en morbror, granne eller 

farmor som gör jobbet åt en. 

 

VERKSAMHET 

Ridsportens träd har fått nya datum! Bra 

tillfällen att prova på några olika grenar 

inom ridsporten. 

https://gyttorpsridklubb.se/nyheter/ridsp

ortens-trad/ 

För att hålla nere våra priser på 

ridlektioner så mycket som möjligt har vi 

tagit bort möjligheten till igenridning. Vi 

hoppas på förståelse för detta. 

 

HÄSTAR 

Vi har äntligen hittat ett bra hem åt vår 

fina Jantar och hoppas att han trivs 

bättre som privathäst. 

Ponnyn Diamond är inlånad till 

verksamheten och kommer att gå med 

på vissa ridlektioner. Han är inte så 

erfaren ännu, men söt som socker och 

lär sig fort. 
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