Hälsningar från nya ordföranden!

Det nya året har börjar, likaså den nya styrelsens verksamhetsår. På föreningens höstmöte valdes den
undertecknade till den nya ordföranden, tack för förtroendet :)
Som styrelsens sekreterare fungerar nu Maija Kontio, som även är föreningens webmaster. Maija har
gjort väldigt fina nya nätsidor åt föreningen, lönar sig att fara och se ifall du inte ännu har gjort det
www.ranchhorsemanship.fi
Till styrelsen hör även viceordförande Piia Luokkala, kassör Sture Ede samt ordinarie medlemmar
Sabina Ede, Sara Jankens-Klemets och Thomas Södergård.
Januari har varit kall och man har inte sluppit i ranch arbete med hästarna. Trots kylan blev min
ponnyflock igår jätte ivrig av den nya snön och galopperade full fart runt i hagen. Tror jag nån dag ska
släppa dem i kvigornas vinterhage där det finns mer utrymme, så får dom även valla boskap så dom inte
helt tappar sin ko-instinkt under vintern ;)
Under år 2016 arrangerar Ranch Horsemanship många evenemang åt sina medlemmar.
Varje månad har vi planerat in något:
MARS Föreningens vårmöte, inbjudan kommer närmare.
APRIL Stockmanship-dag vid Ede Lantbruk i Purmo. Med stockmanship lär vi oss att hantera och flytta
boskap säkert och lugnt från marken utan häst. Ifall våren börjar tidigt och vädret är bra hålls dagen
utomhus i rasthagen, i annat fall inne i fähuset. Dagen är gratis åt alla medlemmar!
MAJ Åker vi ut på en vårig långritt i Kaustbys fina terränger. Långritten är i skritt-takt så man kan delta
både med eller utan häst. Egen matsäck med!
JUNI Boskapsdag vid Stubb Ranch i Esse. Först jobbar vi med boskap och sedan blir det en kort
terrängritt till jaktstugan där vi grillar gott.
JULI Jeff Sanders boskapskurs vid Sand Hill Ranch i Purmo. Denna kurs är föreningen inte med och
arrangerar, men vi önskar att så många medlemmar som möjligt kan delta, med eller utan häst.
AUGUSTI Då hoppas vi på varmt väder, för då åker vi till Yppäris mäktiga havsutsikt för att simma med
hästarna och rida i terräng.
Dessutom har vi planerat en dag för hela familjen vid Stubb Ranch på våren/början av sommaren,
beroende på vädret när även kalvarna slipper ut. Vi fortsätter med stockmanship-träningen och även
barnen slipper bland boskap då även dom minsta kalvarna är med :) Vi bjuder ponnyridning åt alla barn
och dom vuxna som vill slipper o testa sina stockmanship-kunskaper bland en stor boskapsflock.
Och ännu så vi inte ska bli utan att göra, så kommer vi att arrangera en westerndag även på sommaren!
Vi informerar närmare om alla evenemang genast då datumen är fastslagna. Alla evenemang är öppna
för alla medlemmar. Medlemsfakturorna skickas ut i februari, kom ihåg att betala medlemsavgiften i tid
så du inte missar nåt av dom roliga händelserna!
Ifall någon har andra förslag eller önskemål tveka inte att kontakta nån i styrelsen! :)
I väntan på en rolig sommar!
Lotta Stubb, ordförande
tel. 050-505 2332

