MEDLEMSBREV SOMMAR 2018

Sommaren kom till slut och det med besked.
Terminen närmar sig sitt slut
och styrelsen vill passa på att informera lite om sommaren och hösten.

Styrelsen vill som tidigare tacka alla våra medlemmar för den gångna terminen.
Träningarna kommer att fortgå över sommaren. Eventuella förändringar och
uppehåll kommer respektive tränare informera sin elever om själva.

Har ni önskemål, tips och idéer om aktiviteter som Du vill att vår förening skall
anordna i höst/vinter så tveka inte att ta kontakt med någon i styrelsen.

Träningar
Vi kommer även fortsättningsvis erbjuda dressyrträning för Yvonne Österholm
och Helen Persson samt markarbete och hoppträning för Emelie Nilsson. En
ändring inför höstterminen är att markarbetet kommer att hållas varannan
måndag (udda veckor) och hoppning på onsdagar. 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.
18-19 aug
29/9
3-4 nov

Dressyrtävling Häst
Dressyrtävling Ponny (allsvenska omg 2)
Hopptävling Häst

Klubbmästerskap hoppning kommer att hållas i slutet av sommaren. Datum
(preliminärt slutet av augusti) och tid kommer inom kort meddelas på vår
hemsida och Facebook.

Programridning i dressyr kommer hållas 8 augusti. Mer info kommer på
hemsidan.
Klubbmästerskap i dressyr kommer att hållas den 25 november. Tid kommer att
meddelas längre fram.
Lagtävlingar i höst
Hoppallsvenskan div II (ponny), Dressyrallsvenskan div II (ponny),
Hoppallsvenskan div II (häst), seniorcupen hoppning, Lag DM, MSV dressyr
(häst), Knock-out, LB dressyr (häst)
Är du intresserad av att rida i laget/lagen vänligen ta kontakt med Lena
Graneskog tel. 070-661 68 06 (dressyr) och/eller Emelie Nilsson tel. 073-818 18
16 (hoppning).

GDPR
Vi alla har väl hört talas om den nya dataskyddsförordningen GDPR – General
Data Protection Regulation. Hässleholms Hästsportsförening för endast ett
register vilket utgör medlemsregister. Registret som används är Ridsportportalen
som är del i Svenska Ridsportförbundets IT-stöd. I registret finns namn, adress,
personnummer, telefonnummer samt mailadress. Föreningen behöver dessa
uppgifter för att registrera betald medlemsavgift samt för utskick såsom detta
medlemsbrev. Du som medlem får även tidningen Häst & Ryttare hem till din
brevlåda.
Vill du läsa mer om vad GDPR innebär samt vilka rättigheter du har, kan du läsa
mer på www.datainspektionen.se
Riksidrottsförbundet delar med sig av en länk/kort film med information, länk
till uppförandekoder och annan nyttig information.
Gå in på:
www.fr.se/Personuppgifter och läs mer.

Hoppas ni får en underbar sommar!
Styrelsen

