MEDLEMSBREV SOMMAR 2017

Sommaren närmar sig med stormsteg och det är vi nog alla glada för.
Jag som ny ordförande vill tillsammans med styrelsen tacka alla våra medlemmar
för denna termin som närmar sig sitt slut. Vi vill med detta brev informera om
höstens aktiviteter och träningar. Har ni önskemål, tips och idéer om aktiviteter
som Du vill att vår förening skall anordna så tveka inte att ta kontakt med någon i
styrelsen.

Träningar
Vi kommer även fortsättningsvis erbjuda dressyrträning för Yvonne Österholm
och Helene Persson samt hoppträning för Emelie Nilsson. En nyhet är att vi nu
även erbjuder markarbetesträning för Emelie Nilsson. Mer information finner
Du på vår hemsida.

Tävlingar/programridning
Att anordna tävlingar är viktigt för vår förening. Det är en stor inkomstkälla för
oss och möjliggör t.ex. subventionerade träningar. Planera därför gärna reda nu
in nedanstående datum då vi kommer att behöva Din hjälp som funktionär. Är vi
många som hjälps åt blir det lättare för var och en.
2 aug
12-13 aug
30 sep
4-5 nov

Programridning dressyr
Dressyrtävling Häst
Dressyrtävling Ponny (allsvenska omg 2)
Hopptävling häst

19 nov

Klubbmästerskap dressyr ponny och häst.

Klubbmästerskap hoppning kommer att hållas under sommaren. Datum och tid
kommer inom kort meddelas på vår hemsida och Facebook.

Lagtävlingar i höst
Hoppallsvenskan div II (ponny), Dressyrallsvenskan div II (ponny),
Hoppallsvenskan div II (häst), Lag DM, MSV dressyr (häst), Knock-out, LB
dressyr (häst).
Är du intresserad av att rida i laget/lagen vänligen ta kontakt med
hoppsektionen/dressyrsektionen.

Falsterbo Horseshow
Styrelsen vill även detta år bjuda alla våra medlemmar som hjälpt till som
funktionär på våra tävlingar/programridningar till Falsterbo Horseshow. Resan
äger rum lördagen den 15 juni. Föreningen står för bussresa och inträde. Vill du
ha läktarbiljett löser du den själv och får ersättning för inträdet i efterhand.
Anmäler Dig gör du senast den 11 juni till akestorp@hotmail.com eller via sms till tel.
070-936 64 64

Vi hoppas att så många som möjligt vill och har möjlighet att följa med oss!

Med önskan om lata sköna sommardagar!
Styrelsen

