Medlemsbrev april 2016

Hej Alla Medlemmar!
Maj månad är här och vi har ett späckat schema framför oss med tävlingar,
träningstävlingar, möten, utbildningar och renoveringar.
På söndag är det medlemsmöte och jag hoppas att många fler kan komma och
tycka till om våra framtida avgifter åtagande och visioner! Se hemsidan för mer
info!

Tävling
Dressyrtävlingen valborgshelgen med 66 starter fick mycket fina omdömen i
överdomar-rapporten och 7000 kr i klubbkassan så ger er själva en klapp på axeln
– mycket bra genomfört. Kul att så många SSRF-ekipage tävlade!
Den 28 maj är det dags för pay and jump på gräsbanan!! Vi plockar fram alla
hindren på onsdagen 25 maj kl 18.00 och sedan kommer banan finnas öppen för
medlemmar torsdag och fredag så man exempelvis kan få komma och vänja
hästarna (ickehoppande medlemmar får naturligtvis också rida där). På
fredagskvällen justerar vi hindren till den bana som gäller på lördagens pay and
jump (och stänger samtidigt banan). MEN, ska vi kunna genomföra pay and
jumpen behöver vi din hjälp. Kontakta Susanne Wessman via vår facebooksida
eller mobilen 0733-401574. Jag kommer ta emot anmälningar men kommer inte
kunna närvara den 28:e så vi behöver några som kan ta övergripande ansvar hela
eller delar av dagen. Exempelvis behöver vi någon som kan sitta i sekretariatet
och titta på vaccinationsintyg och betalningar (inga kunskaper i
tävlingsdataprogram behövs). Vi behöver även en banbyggaransvarig, speaker,
ringmaster, framhoppingsansvarig och lite banpersonal. Uppmuntra gärna dina
stallvänner att göra en insatts tillsammans med dig!
Vid ok väder kommer gräsbanan finnas öppen och tillgänglig för medlemmarna
hela vecka 22, men måste sedan (tyvärr) plockas in söndagen den 5 juni kl 16
för kommunen klipper gräset åt oss inför tävlingarna i juni.
11-12 juni har vi årets hopptävling på gräs. I år har vi utökat med både 80 cmklass och 130-hoppning vilket jag hoppas ska kunna locka ett ännu bredare
spektra av ekipage! Anmäl ditt funktionärs deltagande till tavling@ssrf.se
Kom ihåg att du har 90 % klubbrabatt om du tävlar för SSRF, och förväntas
därmed både bygga och riva banan.
Anläggningen

När tävlingshindren ändå är framme så ska vi passa på att renovera dem!
Söndagen den 29/5 kl 10-13 ses vi för att snickra och måla ett par timmar på
förmiddagen. Vi kommer även kunna dela ut uppgifter under veckan och även
helgen efter för de medlemmar som inte kan medverka på söndagen. Vi kommer
även behöva röja runt anläggningen så den är representabel. Anmäl att du
kommer till anders.ewestrom@axis.com
Framöver kommer vi hyra in firma för att måla om lilla ridhuset, mer info om det
framöver.
Padocken har blivit torr och vi kommer omgående se till så bevattningen kommer
igång igen (har hört att det ska regna på söndag...).

Utbildning
Löshoppning var uppskattand och återkommer till hösten. Då hoppas vi även
kunna erbjuda instruktör för de som önskar det.
Maria Sundin, fortsätter sin uppskattade mental träning med andra delen;
uppsutten clinic 16/5 inbjudan finns på hemsidan.
Körkortsutbildningen är i full gång och flera chaufförer tränar och lär sig varje
vecka!
Ungdomssektionen anordnar programridning 4 juni! Mer info framöver, men
boka datumet!
Framöver planeras dressyrclinic, veterinärsdag, miljöträning med Berit och WE.
Övrigt
Om du är intresserad av att köpa vår snygga klubbjacka så hör av dig till Maria
Asklund!
Väl mött! /Ordförande Helena

Tack och hej Husvagnen! Tack Ann-Sofie Hansson för insatsen!

