Kære medlemmer
Vi, i bestyrelsen, vil gerne takke jer alle for et godt 2016.
Året 2016 bød vores rideklub på en ny bestyrelse, gode stævner og aktiviteter, nyt
lækkert klubtøj (se det på www.shopfreka.dk) og meget andet. Husk alle vores
aktiviteter er for jer medlemmer. Så selvom aktiviteter som Halloween,
julearrangement, fastelavn, agility osv. bliver afholdt på Hestevang, så er det for jer
alle sammen - vi håber at se endnu flere af jer, til vores aktiviteter i 2017, hold øje
med vores facebookside og hjemmesiden. Har du forslag til aktiviteter, så skriv til os,
på klubbens mailadresse: mail@rideklubbenfalken.dk
Også 2017 kommer til at byde på forandring, i bestyrelsen bliver der nogle ledige
pladser; både vores kasserer og 2 øvrige medlemmer, har valgt at trække sig ved den
kommende generalforsamling. Så går du med et ønske om, at være en del af ride
klubbens bestyrelse, f.eks som kasserer hører vi gerne fra dig.
Til vores stævner har vi haft nogle flotte sponsorgaver, de er kommet til gennem
vores meget arbejdsomme og dygtige sponsorudvalg. Desværre er tiden kommet,
hvor vores sponsorudvalg har valgt, at give faklen videre. Det betyder, at vi står og
mangler et sponsorudvalg i 2017. Så har du mod på, at kaste dig over opgaven,
hører vi gerne fra dig.
Også i stævneudvalget er der ledige pladser. Vi sidder pt kun 2 i udvalget, så har du
lyst til at være med, hører vi gerne fra dig - uanset om du har stævneerfaring eller ej,
så har vi brug for flere hænder. Vi er forholdsvis langt i stævneplanlægningen for
2017, datoerne er på plads, vi har indgået et samarbejde med nogle af de
omkringliggende klubber, hvor vi bl.a. er ved at planlægge noget fælles
stævneaktivitet. Vi har i 2016 fået henvendelser fra flere af jer, som har syntes, vi
havde for få stævner i 2016, det har vi taget til os og i 2017 bliver der flere stævner
med både almindelige placeringsklasser, sløjfeklasser, terrænstævne og naturligvis
vores klubmesterskab i september og meget andet. 2017 bliver et godt stævneår for
Falken. Har du forslag/ønsker, så skriv til os.
I 2017 bliver der en ændring ifht. Stævnerne. Vores stævner er afhængige af
hjælpere på stævnepladsen, uden hjælpere kan vi ikke afholde stævner. Derfor bliver
det fremadrettet sådan, at hvis du som medlem ønsker at stille op til vores stævner,
forpligter du dig til at melde dig som hjælper til det pågældende stævne du tilmelder
dig. Du skal minimum kunne hjælpe 1 time. Det kan være i dagene op til stævnet,

hvor der er en del klargøring, det kan være at bage en kage til salg i pølsevognen,
det kan være som banepersonale ved springstævnerne og meget andet, kontakt os,
så får du at vide hvor du kan hjælpe (det kan også være dine forældre der hjælper,
hvis du er barn). Hvis man ikke melder sig som hjælper, får man ikke lov at stille op til
start i klubben, er man tilmeldt start, men ikke har meldt sig som hjælper, vil man
blive kontaktet af stævneudvalget, hvis man ikke hjælper, vil ens start blive
annulleret.
Husk vi om fredagen har springundervisning med Helena Høeck. Undervisningen
starter klokken 17:00 og der er både hold og eneundervisning. Prisen er kr. 100.- pr.
rytter, uanset om du rider alene eller på hold. Dog har vi lidt udfordringer ifht. at få
bygget banen og taget banen ned efterfølgende, det er således, at skal man springe
skal man også hjælpe. Fremover skal man, når man tilmelder sig, melde ud om man
er med til at bygge banen eller tage den ned efterfølgende. Hvis ikke man hjælper,
kan man ikke ride.
Vi arbejder pt. på en ny hjemmeside, I vil derfor opleve den ”gamle” hjemmeside i
januar måned, men vi håber, hurtigst muligt at kunne præsentere en nye
hjemmeside for jer, vær dog obs på, at hjemmesiden ikke opdateres med nyheder i
januar måned, her skal I holde øje med jeres mailboks og klubbens facebookside.

Husk fristen for indtaling af kontingent for 2017 er den 5. januar 2017,
opkrævningen er udsendt pr. mail
Vi opfordrer meget til at man overholder betalingsfristen, da det koster rigtig mange
arbejdstimer for vores kasser at rykke! I 2017 kommer der rykkergebyr på vores
kontingent. Det betyder, at hvis vi skal rykke for din indbetaling, kommer der kr.
100.- på i gebyr.
I februar måned holder vi generalforsamling. Har du punkter her til, så send det til os
på vores mail: mail@rideklubbenfalken.dk

Med ønsket om et godt nytår
På vegne af bestyrelsen
Sarah Haagensen

