MEDLEMSBREV 2018

Ännu ett år har gått och ett nytt är påbörjat.
Styrelsen vill tacka alla våra medlemmar för det gångna året och ser med
spänning fram emot 2018 och vad det har att erbjuda. Glöm inte att just Du kan
påverka vad föreningen skall erbjuda i form av träning, tävling och aktiviteter.
Har Du önskemål, tips och idéer, så tveka inte att ta kontakt med någon i
styrelsen eller sektionerna.
Tävlingar
Att anordna tävlingar är viktigt för vår förening. Det är en stor inkomstkälla för
oss och möjliggör t.ex. subventionerade träningar. Håll utkik på vår hemsida och
vår Facebook sida, där vi kommer att lägga ut datum inför tävlingar, och där vi
behöver Din hjälp som funktionär. Är vi många som hjälps åt blir det lättare för
var och en. Det handlar endast om några få halvdagar per år. Vi vill så långt det är
möjligt att undvika en höjning av tränings- och medlemsavgifter.
Föreningens tävlingar i vår:
17-18 Mars
14-15 April

Dressyrtävling Häst
Hopptävling Häst

Eventuellt kommer vi även att anordna en hopptävling ute för både ponny och
häst men det är i skrivande stund inte klart.
Träningar
Vi kommer även fortsättningsvis erbjuda dressyrträning för Yvonne Österholm
och Helen Persson samt hoppträning och markarbete för Emelie Nilsson. Mer
information finns på vår hemsida. www.hlmhastsport.se
Tänk på att medlemmar som löser tävlingslicens för vår förening och medlemmar
som inte tävlar har förtur till platser och önskemål av tid hos respektive tränare.
Träningarna subventioneras genom att föreningen står för ridhushyran. De som
tävlar för annan förening betalar själva ridhushyran på 50 kronor för varje
tillfälle.

Nyhet!
För ungdom upp till 18 år som tränar och tävlar för föreningen i hoppning,
kommer föreningen erbjuda att vår hopptränare Emelie Nilsson, vid tre
gemensamma tävlingstillfällen, är med på plats för coachning. Dessa tillfällen
planeras och välj ut av Emelie i början av varje termin. Du väljer själv om du vill
tävla och coachas vid ett eller flera av dessa tillfällen.
Om önskemål även finns från dressyrryttare kan klubben ordna att en
dressyrtränare på någon tävling vid något tillfälle under terminen följer med och
coachar vid tävling.

Lagtävlingar 2018
Om ni deltar i ett lag hos oss ingår:
Föreningen betalar anmälningsavgiften till lagklassen för laget och en individuell
start för ryttaren. Ryttaren betalar sin individuella anmälan och återbetalning görs
när laget har ridit alla omgångarna.
Om ryttarna vill så kan klubben bistå med att en tränare följer med på någon av
omgångarna.
Klubben anordnar minst en gemensam träning för lagryttarna för ponnyekipage utan
kostnad. (Deltagande är frivilligt)
Klubben bjuder på en gemensam aktivitet (t.ex. att gå ut och äta på restaurang eller
bowla) för samtliga ryttare som deltagit i något lag.
Aktiviteten brukar vara i januari eller februari.
Ekipage som deltar i lag i med stor häst kommer att erbjudas träning för b- tränare
(Div II) respektive a-tränare (Div I) inför varje omgång till reducerat pris alternativt
en träning utan kostnad.
Våren 2018
Ponny:
Knock Out LC dressyr
Knock Out LB dressyr
Ponnyallsvenskan Div I Dressyr
Ponnyallsvenskan Div I Hoppning
Ponnyallsvenskan Elit Hoppning
Häst:
Lag DM Dressyr LA
Ridsportallsvenskan Hoppning Div I
Hösten 2018
Ponny:
Allsvenskan Hoppning Div II
Allsvenskan Dressyr Div II
Allsvenskan Dressyr Elit

Häst:
Knock Out Häst I
Knock Out Häst II
Lag DM dressyr MSV Häst
Allsvenskan Hoppning Div II
Om du vill rida i något/några lag, vänligen ta kontakt med Lena Graneskog, tel.070661 68 06 (dressyr) eller Emelie Nilsson tel. 073-818 18 16 (hoppning).

Årsmöte
Söndagen den 11 februari kl. 16:00 hålls årsmöte i ridhusets kafeteria och du är
hjärtligt välkommen. På mötet kommer vandringspriser för 2017 att delas ut.

Medlemsavgift
Vi vill även passa på att påminna om att betala in medlemsavgiften för 2018 till
bankgiro 5061-1003 och fylla i formuläret på hemsidan (gäller även gamla
medlemmar).
Junior (t.o.m. 21 år) 250 kr
Senior (över 21 år) 350 kr
http://www.hlmhastsport.se/Medlemsinfo/Blimedlem/

Vi ses i manegen!

