Søndagsmiddag
frå kl. 13.00

Søndagsmiddag

Sosakjøt

heimelaga
Juletallerken
karamellpudding
189,og kaffi
kr.
m/riskrem
og kaffi

235,-

TID FOR
VINTERDEKK

Andre rettar
frå kr. 99,-

Nokian, Continental, Good Year, Gislaved m.fl.

Dekkmesteren
Inge Sunde - tlf: 480 33 920

Vi har gavekort
Vi har gavekort

Tlf. 70 07 88 82
l
l
l

6763 Hornindal - Tlf. 57 87 99 99

Rørleggjarar
Baderomsutstyr
Kjerneboring

l
l
l

Vassboren varme
Industrioppdrag
Varmepumper

6763 HORNINDAL - Tlf.: 57 87 99 99 - Fax: 57 87 99 90
E-post: post@raftevold.no www.raftevold.no

* Under stalldagen fekk barna ta frå kvarandre, pusse og sette saman att saltøy. Det var
ikkje berre enkelt, men ganske lærerikt. F.v:
Thea Nilsen, Anna Mork og Mari Ims Lied.

* Ivrige barnehender hjelpte til å pusse saltøy, med
rettleiing frå Liv Jorunn Nyhagen.

* Islandshestane stod høfleg i ro medan barna strigla dei.
Etterpå fekk barna prøve å sitte på hestane barbak. Linn
Wangen Mork og Rakel Skram Aasen passa på.

Lærerik juleavslutning

* Julie Mathea syntest det var kjekt å sitte på hest. Mamma Stine
R. Høgalmen har sjølv hatt hest tidlegare, og vil gjerne at dottera skal ta del i hesteaktivitetar.

Å ha hest er meir enn berre
kos på hesteryggen, det
fyl faktisk ganske mykje
arbeid med det å eige sin
eigen hest. Dette fekk juniormedlemmane i Volda
rideklubb lære meir om
onsdag.
Ei god blanding av potensielle
nye og allereie eksisterande juniormedlemmar hadde funne vegen
til stallen på Heltne tysdag, for å
ta del i rideklubben si ”juleavslutning” for dei yngste medlemmane
sine. I stallen vart barna delt inn
i grupper etter alder/erfaring, før
dei fekk bryne seg på ulike oppgåver knytt til hestehald.

Godt stell
* Fjordingen Botnar med Anna Mork på ryggen.

Medan nokre fjerna møkk og bar
vatn, fekk andre strigle og sitte på

Gullklokker til
gullmedarbeidarar
Bilforhandlar Bil & Gummiservice har to viktige jubileum
å feire i år. Firmaet blei stifta i
1975 på Vartdal og flytta i 1988
til Hovdebygda, og er såleis 40
år i år.
Men viktigast, seier styreformann Ragnar Myklebust, er
utmerkinga til trufaste medarbei-

darar, noko firmaet har mange av.
Janita Follestad og Tony Stranden blei tilsett i firmaet i 1990 og
er såleis ”gullmedarbeidarar”; dei
har vore i firmaet i 25 år i år, noko
firmaet set stor pris på.
I ei firmatilstelling i Loen i
helga, blei desse medarbeidarane
heidra med gullklokke for lang

og tru teneste.

* På bildet: frå venstre dagleg
leiar Henning Chr. Myklebust,
verksmeister Tony Stranden,
rekneskapssjef Janita Follestad og styreformann Ragnar
Myklebust.

hest. Tredje ”stasjon” var salrommet, der barna fekk lære å pusse/
vedlikehalde saltøy, før runda vart
avslutta med kakao og peparkaker til alle. Fleire av barna hadde
delteke på liknande opplegg tidlegare, og vart raskt varme i trøya.
Alle hestane fekk godt stell denne
kvelden, og kunne sjå fram til å gå
på tur i reint og pent utstyr neste
dag. Volda ridelubb har over 20
juniormedlemmar (medlemmar
under 16 år, utan eigen hest), og
styret i rideklubben tykkjer det
er viktig å finne på aktivitetar for
denne gruppa. Håpet er sjølvsagt
at ein eller fleire av desse får sin
eigen hest i framtida.

Brukar sine eigne hestar

Sidan klubben ikkje har stall tilknytt anlegget sitt på Rotevatn,
disponerer ikkje klubben rideskulehestar.

* Desse to nissejentene hadde
funne vegen til stalldagen i
Heltne-stallen. Edina Heltne
(fremst) og Nelly Heltne.
– Dei vaksne klubbmedlemmane nyttar såleis sine eigne privathestar i alle aktivitetar knytt til
juniormedlemmane, fortel klubbleiar Edle Holmin. Ho set stor pris
på velviljen frå medlemmane, som
stiller opp på mange ulike rekrutteringsaktivitetar gjennom året. I
2015 har det vorte gjennomført to
juniorridekurs og to stalldagar, i
tillegg til at medlemmane har stilt
opp med hest på barneriding og
under juniorklasser på stemne. No
vert det ei pause med junioraktivitetar fram til våren kjem. Til neste
år feirar Volda rideklubb 20 år, og
dette skal sjølvsagt markerast.
Vrk

