
Medlemsbrev  mars 2016   

    

Hej Alla  Medlemmar!   

 

Här kommer lite smått och gott, håll tillgodo! 
 

Tävling 

Tack alla som hjälpte till att ordna en så uppskattad Pay and Jump! Vi hade  66 

starter vilket gav över 5300 kr + 1500 kr från fiket rakt ner i klubbkassan. Sista 

helgen i maj gör vi om det minst lika bra, då håller vi Pay and Jump på gräsbanan.  

 

Propositionen för dressyrtävlingen valborgshelgen är ute och i skrivande stund 

har vi 18 starter. Vi behöver fortfarande fler funktionärer för att kunna 

genomföra tävlingarna, så hör av dig till mig och meddela vad Du kan hjälpa till 

med! 

 

Den 17 april tar vi fram dressyrstaketen (lång bana) och om du vill träna på 

banan ensam och ostört så kan du boka ett 20 minuters pass efter kl 15.00 (på 

söndag) genom att maila tavling@ssrf.net. Medlemskap och 

anläggningskort/ridhusbiljett gäller naturligtvis. Staketen står framme till den 

20/4. Men ska detta kunna genomföras behöver Du hjälpa till att plocka fram, vi 

bygger kl 13.00 på söndag, det tar knappt 1 timme (beroende på hur många vi är). 

 

Under april månad är det redan dags att planera för höstens tävlingar (jag måste 

skicka in önskemål om tävlingsdatum) och för att vi ska kunna genomföra 

tävlingar behöver vi fler som kan hjälpa till att ta mer ansvar. Är du intresserad av 

gå med i tävlingskommittén eller vill veta mer om vad det innebär så hör av dig till 

mig, helenaageland@hotmail.com 

 

Anläggningen 

Så var det snart dags för fixardag! Lördagen den 23/4 kl 9-12 ska vi bland annat 

skyffla in underlag från kanterna på paddocken, renovera stöd/infångare till våra 

tävlingshinder och se över domartornet, ev. byta några brädor. Håll utkik på 

hemsidan efter mer information. Anmäl att du kommer till 

anders.ewestrom@axis.com 

 

Utbildning 

Löshoppning 23-24/4 (ev bara söndag om det blir för få anmälningar). Se 

hemsidan för mer info.  

 

Maria Sundin, mental träning är bokad i två delar; avsutten föreläsning den 

25/4 och uppsutten clinic 16/5  inbjudan finns på hemsidan.   

 

Körkortsutbildningen: 15 st anmälda, datum är bokade och skickade till de som 

anmält intresse.  
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Övrigt 
Om du är intresserad av att köpa vår snygga klubbjacka så hör av dig till Maria 
Asklund! 
      

Väl mött i vår!  /Ordförande Helena     

     


