Brikkerne er faldet på plads.
Det er næppe nogen hemmelighed at vores personalesituation har været noget uafklaret, men der er nu fundet en
løsning.
Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at Michelle Vinther Hansen vender tilbage til FRK og nu med det overordnede ansvar for hestevelfærd på FRK.
Michelle og Aleksander bliver det gennemgående makkerpar suppleret med Kristine Regnér Fischer, De tre deler
alle fodervagter.
Vi har haft fokus på at opfylde både ønsker fra opstalderne og ønsker til undervisning.
Helt i tråd med opstalderne ønsker bestyrelsen mere hestevelfærd og mulighed for at tilkøbe højere service. Det
betyder at vi selvfølgelig fortsætter med foder fra Brogaarden, vi sørger for både godt hø og wrap, at der er frit valg
mellem spåner og træpiller som strø.
De ekstra serviceydelser som tilbydes fra en endnu ikke fastsat dato, er mulighed for ud -og/eller indlukning i weekender, mulighed for indlukning fra fællesfold i hverdage, mulighed for at der tages klatter over middag, mulighed for
at der tages klatter i weekender.
Bestyrelsen varsler prisændringer på opstaldning (desværre kan varslingsfristen ikke overholdes men gør nok ikke
noget) priserne sættes ned pr. 1. oktober 2019.
På undervisningssiden bliver der to nye undervisere på holdene og det bliver muligt at booke enetimer ved Dennis
én gang pr. md og Vibsen i første omgang hver anden torsdag, men viser det sig at behovet er større, kan det blive
hver torsdag.

Priser på
opstaldning pr.
1. oktober 2019
Hest:

2.400 kr.

Pony kat. I:

2.100 kr.

Pony kat II/III: 1.985 kr.

Nye faste undervisere på holdene
Ann Gunggaard

Kristine Regnér Fischer

Mathilde Sandgaard

Ann er tilbage som underviser
på holdene, det er vi glade for
at Ann finder tid til i en travl
hverdag. Ann har redet i rigtig
mange år og hun har selv
uddannet Armarni og gjort
ham så god at de har deltaget
i DM to gange

Kristine er ny som underviser
men ikke ny på FRK.

Mathilde er vores 4 års beriderelev og Mathilde har været
i klubben siden 1. maj 2017

Alle ekstraydelser:
150 kr. pr. md (visse med
3. mdr. opsigelse)
Nærmere følger

Der forhandles fortsat
med kommunen omkring
instruktørtilskud, som hvis
det opnås, vil få indflydelse på undervisningspriser.

Der følger meget
mere information
omkring booking af
tider ved Dennis og
Vibsen på vores
hjemmeside

NYHEDSBREV

Kristine har tabt sit hjerte til
Shadow og vi kan takke hende
for at vi i Shadow har en rigtig
dygtig elevhest.

Mathilde skal på skoleophold
fra 16. september og 5 uger
frem. I den periode tager Ann
og Kristine holdene

Søren Hedegaard

Enetimer:
Jan Søgaard

Dennis Fisker

Jan fortsætter med
enetimer, tider
aftales med Jan

Kommer en gang i
måneden og det
bliver en mandag

Søren er selvfølgelig fortsat klubbens springinstruktør og er i klubben hver tirsdag

Vibeke Degn Andersen

Maibritt Petersen

Måske bedre kendt
som Vibsen, kommer hver anden
torsdag

Maibritt tilbyder
også enetimer,
tider aftales med
Maibritt

