Webadministratör

US – Hjälp till på Vintershowen

Februari är snart här och vintern har kommit på riktigt.
Vecka 8 är det sportlov och vi vill påminna om att det
är ridning den veckan som vanligt. Kan du inte
komma under sportlovet, eller någon annan gång
under terminen, är det viktigt att du meddelar oss så
att hästarna kan bli fördelade jämt på lektionerna och
ingen behöver gå flera lektioner medan en annan inte
går alls. För avbokning skicka ett sms till 0790 58 00
41 med namn, datum och ridtid, eller ring 040–432608.
Hör av dig i god tid!
US kommer att hålla aktiviteter under sportlovet,
ingenting är spikat ännu, men håll koll på instagram
och på hemsidan.
I förra veckan fakturerades medlemsavgiften för 2019
och i februari kommer ridavgiften för period 1 att
faktureras. Vi ber er vänligen att betala era fakturor
innan förfallodatumet och gärna så snabbt som möjligt.

Har du tid och lust att bli mer engagerad i föreningen?
Just nu behöver vi en ny webadministratör som kan
uppdatera hemsidan med ny information om vad som
händer på BuRF. Om du är intresserad, skicka ett mail
till styrelsen@burf.se.

Du har väl inte missat att årets Vintershow går av
stapeln på söndag den 27 januari?!
Vill du hjälpa till under innan eller efter showen är du
välkommen att höra av dig till US på us@burf.se. Vi
behöver några som kan baka kakor att sälja under
showen, fotografer som kan ta foton under showen och
folk som kan sprida information om showen så att vi
når ut till så många som möjligt!
Mer information om vad som behövs hjälp med finns
på hemsidan www.burf.nu och på Facebook.
Oavsett om du kan hjälpa till eller inte så hoppas vi på
att få se så många som möjligt i publiken under
showen! Dörrarna öppnar kl.16.00 och showen
börjar 16.30.

Belysning på Uteridbanan

Om du behöver ett friskvårdskvitto ta kontakt med
Monica Mårtensson, på borjarida@burf.nu, eller säg till
i kiosken. Kvittot kan sen hämtas ut i kiosken.

Hej Alla Burfare!

Vi har nu fått meddelat från kommunen att belysningen
på uteridbanan kommer att vara färdigställd till den 28
februari! Detta är något som vi har jobbat mycket med
att få igenom och väntat länge på. Belysning på
ridbanan gör framförallt stor skillnad för privatarna som
nu slipper vänta på att lektionerna är slut för dagen för
att kunna rida. Det kommer också bli möjligt att hålla
även de senare vår- och höstlektionerna utomhus!

Uteritter kommer tillbaka i vår!
Håll utkik i kommande nyhetsbrev efter de första
datumen för uteritterna. Det kommer att arrangeras
flera tillfällen under våren när det har blivit lite torrare
och varmare väder. Den första uteritten kommer endast
att vara öppen för rutinerade ryttare då hästarna
kommer att vara extra exalterade efter
inomhussäsongen. Därefter kommer det som innan
endast vara krav att du kan sköta din häst innan och
efter ridning själv och kunna rida i alla gångarterna.

Friskvårdsbidrag för Ridning

BuRF Kalender
Det finns fortfarande årskalendrar kvar i kiosken!
Kalendrarna är i A3 format och fulla av härliga bilder
på våra BuRF hästar. En kalender kostar 100kr och det
finns ett begränsat antal så först till kvarn gäller.

TK – Funktionärer sökes
Vi söker fler funktionärer inför nästa tävlingssäsong. Är
du intresserad av att hjälpa till? Håll utkik på hemsidan
och i nyhetsbrevet efter funktionärskurser. Funktionärer
är oerhört viktiga då det kommer till att kunna hålla
säkra och fungerande tävlingar. Du behöver inte vara
funktionär en hel dag, det går även bra att bara
stanna några timmar!

Tävlingsschema Februari
•

5 Feb: Pay and Jump, Internt

Mer information finns på hemsidan www.burf.nu.

Med Vänlig Hälsning,
Styrelsen
Ps. Följ Burlövs Ryttarförening på Facebook @burlovsRF för mer kontinuerlig information om vad som händer i klubben

