
Medlemsbrev september 2016   

    

Hej Alla  Medlemmar!   

 
Vilken september vi haft! Miljöträning, medlemsmöte, Pay & jump, dressyrteori 
hos Hamilton, dressyrtävling både individuellt och i lag och allt detta i ett 
strålande väder!!  
 
Tack vare SISU anordnar klubben lärgrupper i de 10 största medlemsstallarna 
omkring anläggningen. Vi utgår från Hippsonboken "Träna hästen från marken" 
som klubben köpt in via SISU. Som medlem sätts du på kurslistan (som Carola 
Granström ansvarar för) och vi markera dig som närvarande på kursen varje 
vecka. Vi har satt ihop lärgrupper, men på vilken just ditt namn står är inte viktigt, 
det viktiga är att Du vet om : 
-Att du är med i en lärgrupp en gång per vecka. 
-I lärgruppen lär vi från "träna hästen från marken". 
-Du vet var boken finns, ex i ditt stall (info kommer). 
-Vem som är lärgruppsansvarig för varje grupp som rapporterar in närvaro 
till Carola. 
-Lärgruppen pågår oktober-december 2016. 
-Det kommer komma mer mail om det här.  
Hör du till ett mindre stall kommer du integreras till en lärgrupp - det går bra att 
låna boken, bara kom överens med varandra i stallarna. För varje närvarande 
medlem får klubben PENGAR som vi sedan kan nyttja till att betala 
tränare/kurser/utbildningar efter medlemmars önskemål och på så sätt kan du 
som medlem delta till subventionerat pris. Dessa pengar kan vi alltså inte få till 
kassan utan bara nyttja till kurser under samma termin. Dessutom får du som 
medlem möjlighet till lättillgänglig utbildning tillsammans med dina stallvänner i 
ny, fräsch utbildningsbok alldeles GRATIS! 
 
 
Tävling 
 

Kommittén har lagt planering för vårens tävlingar och nytt för 2017 är att vi ska  

försöka våga oss på ponnydressyr! Som alltid efter väl genomförda tävlingar är vi 
superpeppade och vill egentligen ordna tävlingar varje helg, men med risk för 

funktionärsbortfall har vi istället bestämt oss för att hålla en dressyr- 

(häst/ponny) i maj och en hopptävling (på gräs för häst) i juni och istället bjuda in 

till klubbtävling och pay&rid/jump under våren. 
Under hösten kommer de nya i kommittén få utbildning i de programmen som 

används (tdb och equipe) av TK. 

 

Ungdomskommittén bjuder in till pay and jump i november, läs om det på 

hemsidan! 

 



 

Anläggningen 
 
Vi fortsätter hålla hindren framme, ungefär en gång i månaden tor-sön. Tyvärr 
glömdes det bort i september vilket jag ber om ursäkt för. Vi får hjälpas åt att 
påminna varandra på sociala medier!  
Samma gäller dressyrstaketen, vi är många som gärna rider innanför staketen, 
men rent logistiskt har vi inte kommit på något bra system på vem som ska plocka 
fram eller undan. Men hör gärna av er på sociala medier om ni är några stycken 
som vill bygga bana så är det fritt fram ex lör-ons hoppfria veckor. 
 

 
Utbildning 

 

Vi var många SSRF:are som besökte Lotta Hamiltons kurs om programriding. Det 
var mycket intressant och givande! 

Maria Sundin kommer förhoppningsvis åter för träning 12-13/11, håll utkik på 

hemsidan efter mer info.  

 

 

Övrigt 
 

Julshowen planeras för fullt! Hör av dig till Carola Granström om du vill vara med. 

Den 24/10 kl 18.00 har vi planeringsmöte på stall Solliden (i butiken), hoppas Du 

kan komma! 
  

Ungdomssektionen bjuder in klubbens unga till övernattning och annat skoj i 

november - läs på hemsidan för mer info! 

 

På grusbanan finns numera några plasthinder för oss medlemmar att nyttja, kom 

bara ihåg att vara försiktig (inga staket om du ramlar av) och plocka undan efter 

dig. Tack snälla Mimmi Sahlén för att vi får nyttja dina prylar! 
   

Väl mött!  /Ordförande Helena     

 


