
FRIVILLIGE HÆNDER SØGES 
 

 

 
 

 

Højris Rideklubs Venner og ”Før-stævne-udvalget” vil gerne invitere JER ALLE – elev-/part-

/privatryttere/forældre/venner/kærester – og alle andre, der har lyst, til ARBEJDSDAG før vores 

elev- og D-stævne d. 2.-4. oktober 2020, så Højris kan stå super skarpt og indbydende. 

 

- Lørdag d. 26. september kl. 08:30 – ca. 15:00 – 
 

Det har været et meget hektisk forår med COVID-19-nedlukning og en ganske anderledes sommer, 

end vi er vant til. Derfor er der også flere opgaver, der er blevet udskudt og nu trænger gevaldigt 

til en kærlig hånd. 

 

Normalt er det HJRK’s bestyrelse, der inviterer til arbejdsdage som denne, men da de har 

været/er ”hårdt spændt for” med drift og arbejdsopgaver, har vi i Højris Rideklubs Venner og 

”Før-stævne-udvalget” påtaget os opgaven, og håber nu at få opgaven fordelt ud på flere hænder, 

og vi håber, at I ALLE bakker os op, så vi kan få Højris ”klædt på” til stævne.  

 

Der er mange forskellige arbejdsopgaver – bl.a. maling, fjerne ukrudt over hele matriklen, vaske 

vinduer i staldene, pudse vinduer i rytterstuen, rengøring af køkken, nedfejning af spindelvæv, 

rengøring efter svalerne, oprydning i staldene osv.osv.osv…… 

 

Er der nogen, der er frisk på at klippe hækken ud mod Remmevej, vil dette også modtages med 

kyshånd og vi har også et mindre projekt for en murer, hvis vi har en sådan blandt medlemmer 

eller forældre. 

 

I må gerne medbringe haveredskaber, koste o.lign., da vi sikkert ikke har nok til alle (for vi bliver 

jo RIGTIG mange       – dog forventer vi ikke, at vi overstiger forsamlingsforbuddet. 

 

Program for dagen: 

Kl. 08:30-09:00 – Morgenmad + arbejdsfordeling 

Kl. 09:00-12:00 – Vi gi’r den gas med arbejdsopgaver 

Kl. 12:00-12:45 – Frokost 

Kl. 12:45-15:00 – Færdiggørelse af arbejdsopgaver 

Kl. 15:00           - Kaffe/saftevand og kage + afslutning MEN man må naturlig gerne fortsætte, 

hvis man har lyst. 

 

Til info for partryttere, er der denne dag først partridning fra kl. 15:00, da der vil være uro og 

aktivitet, som kan forstyrre ridningen.  

 

Tilmelding til arrangementet på liste i rytterstuen eller til mig på SMS 2144 8648. 

 

Vi håber, at I ALLE vil være med til at få Højris shinet op –  

 

Mvh. Højris Rideklub Venner 


