Referat for Ungdomsgruppa 2011

Ledere: Janette og Kaisa
20. Januar: Kosekveld hos Lisbeth. Janette, Kaisa, Ida, Guro og Lisbeth var på møte.
Sosialt og koselig møte hvor vi diskuterte hest.

23. Februar: Laging av terminliste for våren; Janette, Kaisa, Astrid, Lisbeth og Guro. Her
ble det lagt frem mange gode forslag, blant annet grilling, hyttetur og temakveld.

30. Mars: Bakekveld hos Guro; Janette, Thonje, Guro og Lisbeth. Koselig kveld der vi
bakte pizzasnurrer og så på film.

13. April: Temakveld hos Janette ved Solveig Vik; Janette, Kaisa, Ida, Guro, Thonje og
Lisbeth. Spennende kurs med Solveig Vik der vi ble undervist i samling av hest,
oppbygging av høver og løsgjøring av hest. Kjempegøy og nyttig.

25. Mai: Ridetur i Fosseikelandsskogen; Janette, Thonje, Kaisa, Lisbeth, Guro. Rolig og
avslappet tur, ridde litt i kontrollert trav og tølt. Hestene oppførte seg eksemplarisk, og
alle rytterne koste seg.

22. Juni: Grilling hos Lisbeth; Janette, Kaisa, Lisbeth, Thonje. Litt ruskete vær, men
heldigvis var vi under tak og det var uansett koselig med grilling i godt lag.

Sommerferie

Ledere: Janette og Thonje
08. september: Oppstart av høstterminen, valg av nye ledere og planlegge hyttetur;
Janette, Astrid, Thonje, Kaisa og Lisbeth. Nye ledere ble Janette og Thonje. Vi koste oss
med god mat, og fikk diskutert hytteturen.

07.-09. Oktober: Hyttetur til Astrid si hytte i Lindesnes; Janette, Thonje, Astrid, Kaisa,
Lisbeth, Guro. Her var nesten hele gjengen samlet og koset seg kjempemasse. Alle fikk
tatt en tur sammen på hestebutikken Skoies, og vi besøkte Teland Islandshestsenter
hvor Janette prøveridde to hester. Hver dag ble det laget god mat i godt lag, og
boblebadet måtte selvsagt testes ut.

30. November: Temakveld hos Janette ved Solveig Vik; Janette, Ida, Guro. Denne
kvelden ble det servert taco, og Solveig hadde et spennende foredrag for oss. Temaene
vi tok opp var ”hvordan bygge tillit med hesten” og ”alternativ trening”. Vi lærte mye og
hadde en koselig kveld.

Juleferie

Nytt år!

