Café Pärlan på lördagarna !
Vi vill gärna ha cafét öppet under lördagens lektioner så att våra ryttare, föräldrar, uppstallade eller
tom våra grannar hemma ska kunna komma och få sig en kaffe, en bit kaka eller lunch etc i väntan
innan, under eller efter ridningen. För att detta ska fungera så måste vi alla hjälpas åt.
Varje ridskolegrupp eller stall kommer att ansvara för en lördag och tar med sig något som man själv
tillagar eller bakar. Bra med ett matigt alternativ och tänk på ett vegetariskt alternativ. Allt annat
kommer att finnas i cafét. Titta gärna förbi innan det är er grupps lördag, så ser ni hur det funkar.
Prata gärna ihop er i gruppen och utse en ansvarig.
Cafét kommer att vara öppet för alla medlemmar och allmänheten mellan 9 - 14. Bra att vara på plats
kl 8 för att hinna förbereda allt.
All betalning i cafét sker via swish. Bjud gärna in släkt, vänner och grannar!
Har ni några frågor så maila Ulrika Herrlin på u.herrlin@gmail.com eller sms på
070-9713402 alt johanna_piper@hotmail.com eller sms på 070-6164847.
Vi ser fram emot en härlig caféhöst på SFRK !
Hälsningar Ulrika och Johanna
Schema Café Pärlan ht- 2019
Datum:

Grupp alt stall:

Ansvarig:

Lördag 24 augusti
Lördag 31 augusti
Lördag 7 september
Lördag 14 september
Lördag 21 september
Lördag 28 september
Lördag 5 oktober
Lördag 12 oktober
Lördag 19 oktober
Lördag 26 oktober
Lördag 2 november
Lördag 9 november
Lördag 16 november
Lördag 23 november
Lördag 30 november
Lördag 7 december
Lördag 14 december

Blå stallet
Ulrika Herrlin
Blå stallet
Johanna Piper
US- Ungdomssektionen
Tilde Appelgren
Lördag 11.00
Måndag 17.00
Fredag 15.45
Torsdag 18.30
Röda stallet (30års jub 15-17) Johanna Mattsson
Onsdag 16.30
Måndag 18.00
Fredag 16.30
Torsdag 16.30
Onsdag 18.30
Måndag 18.45
Lördag 13.00
Fredag 17.30
Lördag 9.00 Lucia
Ulrika Hansson

