Värnamobygdens Ryttarförening
NYHETSBREV JAN-FEB
Ridskolan
Efter lite vila för både personal och hästar är vi laddade för en ny termin! Vårterminen
startar Mån 7 jan, fakturor mailades ut innan jul med det nya ridskoleprogrammet Hippo
Academy. Har ni inte fått faktura för vårterminen eller ni har problem att logga in i elevportalen kontakta kontoret på 0370-12225 el ridskolan@vbr.nu. Det finns ett fåtal lediga
platser i våra ridgrupper så passa på att boka in och rid två ggr/vecka. Vi drar också igång
en drop-in tid för seniorer på torsdagar kl 19.40 , det blir på prov under jan månad. Är intresset stort så fortsätter vi med det. Till drop-in passet bokar man vecka för vecka via
mail till ridskolan. Pris 250kr/gång.
Ny hemsida
Vi jobbar på med den nya hemsidan och den kommer att vara live inom kort. Är du intresserad/kunnig att hjälpa till att hålla sidan aktuell hör gärna av dig till mig el Linda Ekehage.

Tävlingar
Snart drar tävlingssäsongen igång, vi har årets första Pay & Jump sön den 20/1, därefter så
vi har lokal hopptävling v 5, lör ponny och sön häst. V 8 har vi samma upplägg fast regional status. Anmäl er som funktionär på vår hemsida! Som vi informerat tidigare har ni
möjlighet att skriva upp er på de tävlingar som ni önskar hjälpa till på. För er som inte skriver upp er så kommer vi att dela ut pass så att ingen går miste om att vara med i den härliga gemenskapen när vi arrangerar tävlingar :)

Sportlotten

Som vanligt säljer vi sportlotten i år igen. Varje medlem ska sälja 3 st lotter. Ridskoleelever får sina lotter utdelade när ni är här och rider. Privatryttare kan hämta ut sin
lotter från Bodil Lilja senast v 8, därefter postas dom ut tillsammans med faktura.

Möten
Medlemsmöte sön 27/1 kl 18.00 i cafterian, alla är hjärligt välkomna! Vi bjuder på fika.
Årsmötet kommer att hållas Tis den 19 feb kl.18.30, Bowlingmagasinet. Mer information och anmälan kommer senare.

Stalltjänst
under hösten började vi med stalltjänst för alla ridskoleelever och det har fungerat i
stort sett bra. Vi tar på oss att vi måste bli bättre på att få ut information och förhoppningsvis blir det lättare med både Hippocrates & den nya hemsidan. Vi kommer inte att
schemalägga elever på storhelger framöver utan bara helger under terminerna. Det
som vi ser som väldigt positivt är att gemenskapen i stallet har blivit mycket bättre, privathästägare och ridskoleelever har lärt känna varandra när dom samarbetat under
stalltjänsten.

Träningar
För er som har egen häst så drar träningarna snart igång:
Hoppning:
Hopptränngarna för Björne på onsdagar och torsdagar startar upp v 4.
Samma vecka kommer XXXX och har hoppträning lör & sön, kontakta Ann-Helen Trofast för frågor och bokning.
Dressyr:
Sten Åstedt kommer en gång i månaden, kontakta mig om ni är intreserad av att vara
med. Ingrid Marklund har träningar varannan fredag med start 18/1. Kontakta Annika
Bruhn Bengtsson för info och bokning

Rid väl!
/Anna Mattsson
Verksamhetsledare

