Medlemsbrev augusti 2016

Hej Alla Medlemmar!

Så var sommaren till ända, jag hoppas ni alla haft en skön tid med eller utan häst.
Nu har verksamheten dragit igång med full fart - HÄRLIGT!
September bjuder förutom all ordinarie träning på en hel del aktiviteter;










1/9 plockar vi in hindren från gräsbanan, så passa på att rida där nu en
sista gång för i år!
3/9 är det miljöträning för Berit Andersson för 10 ekipage.
5/9 är det medlemsmöte (18.30) då vi ska framförallt rösta om eventuell
förändring av anläggningsavgiften (se bifogad fil)
10/9 kl 16.00 bygger vi bana till P&J och hoppas kunna grilla korv efteråt.
11/9 Pay and Jump och klubbmästerskap för de medlemmar som hoppar
på Lätt D-höjd!
16/9 bygger vi upp dressyrstaketen så det är fritt fram att rida på hel bana
fram till lördagen 17/9 kl 18.00 då ridhuset stängs inför tävling.
18/9 Lokal dressyrtävling med klubbmästerskap och Lagtävling (Heja
SSRF!!)
Veckan efter får dressyrstaketen stå uppe fram till onsdagskvällen.
22-25/9 står hindren framme.

Tävling
Vi har fått ett tillskott i tävlingskommittén och välkomnar Vips, Monica, Evira,
Marianne och Louise med i gänget!
Just nu har vi fullt upp med planering av septembertävlingarna men funderar på
att anordna någon mer aktivitet under hösten!

Anläggningen
Förra helgen hade vi fixardag med många närvarande medlemmar som fräschade
upp anläggningen, tack alla inblandade för en fin dag!
Till våren har styrelsen funderat på ett annat upplägg gällande omhändertagandet
av anläggningen, kanske dags att fördela sysslorna mellan stallarna? Mer om det
på medlemsmötet och framöver!
Utbildning

I helgen är det åter dags för miljöträning och senae i höst planeras det för WE,
förstahjälpen kurs (se skånes ridsportsförbunds hemsida), programridningskurs
hos Lotta Hamilton och eventuellt en fortsättning på Maria Sundin (mental
tränare) i form av dressyr och/eller hoppträning.

Övrigt
Som ni alla har märkt är det jakt lite till och från. Vi försöker hålla er uppdaterade
via hemsidan om de lägger in extra jaktdagar. Rid väl!
Väl mött! /Ordförande Helena

