
Värnamobygdens Ryttarförening 

NYHETSBREV  MARS 

 

Ryttargalan 

Dags att byta ut ridkläder mot galakläder! Det här vill ni inte missa!  

När? Lör 16/3 kl 18.00   Var? Scandic, Värnamo ingång från Storgatan.   

Biljetter köper ni online: https://www.biljettkiosken.se/event/190316-vbr-ryttargala  

Pris: 295kr + serviceavgift 

Biljetten inkluderar 3-rätters galamiddag, underhållning, dans  och prisutdelning. 

Kom ihåg att rösta fram din favorit i de olika kategorierna: https//goo.gl./forms/

d9iHISuTcHIcGZog2 

Tävlingar 

Tävlingssäsongen har dragit igång och  VBR har redan arrrangerat två helger med ponny 

och häst hoppning på lokal & regional nivå. Många starter och väl genomförda tävlingar 

med bra feedback från ryttare och överdomare. Det som ställde till det lite den sista täv-

lingsdagen är vårat toalettproblem. Vi har kontaktat kommunen om detta och kommer att 

fortsätta att stöta på så vi får ett bättre fungerande avlopp. Vi har köpt in en dusch & toa-

lettvagn så vi inte behöver hyra en till de större tävlingarna, denna vagn kommer vi att 

tjäna in redan i år då kostnaden för att hyra en sådan vagn är väldigt hög. 

Nästa tävling som VBR anordnar är en lok/reg dressyrtävling  den 31 mars, vill du hjälpa 

till kontakta Ylva Larsson el gå in på vår hemsida för att fylla i Funktionärsformuläret. 

På hemsidan hittar du alla tävlingar och  listor där du anmäler dig som funktionär.  Kom 

ihåg att ju fler vi är som hjälper till desto roligare blir det! 

 



Sportlotten 

För er som inte hämtat ut era lotter så finns det på kontoret att hämta. Prata med nå-

gon av ridlärarna el Bodil Lilja. 

 

U-SEK Årsmöte 

Sön 10/3 kl 17.00 håller Ungdomssektionen sitt årsmöte i cafeterian. Varmt välkomna! 

 

Stalltjänst 

Schemat sitter som tidigare på anslagstavlan i stallet och numera finns det även på vår 

hemsida, vbr.nu/ridskola. Om ni inte kan, försök i första hand att byta med någon i er 

ridgrupp el så kan ni ta kontakt med andra elever/föräldrar i Facebook-gruppen VBR 

byta/sälja ridtid.  

 

Städdag 

Lör 27/4 samlas vi så många som möjligt och vårstädar anläggningen. Samling kl 10.00 

på stallplan. Anmäl till ridskolan@vbr.nu hur många ni kommer el så kan ni skriva i  

facebook inlägget vilka som kommer. Vi kommer även att bygga bana inför P&J som är 

den 28/4 på Sjöbanan. Vi bjuder på fika och korv. 

 

 

Vi ses på dansgolvet den 16/3! 

/Anna Mattsson 

Verksamhetsledare 


