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Kom med och var
funktionär!
Det är roligt att ”funktionära”
– man får vara med mitt i där
det händer på tävlingen,
tillsammans med sina
klubbkompisar, och man lär
sig jättemycket och har roligt
under tiden. Dessutom får man
se många fina hästar och
duktiga ryttare!
Man behöver inte ha hästvana
och man behöver inte ha varit
med som funktionär förut – vi
behöver glada funktionärer till
parkering, dörröppning,
framridning/ framhoppning,
bygga bana, sätta upp skyltar,
kaffekokning och
fikaförsäljning, med mera!
När du är med som funktionär
får du så klart fika och
funktionärsmat, och det finns
alltid en tävlingsledare som
delar ut arbetsuppgifter och
håller i hela tävlingen.
Vi behöver funktionärer till
1 maj – WE
13 maj – hoppning storhäst
14 maj – hoppning ponny
25 maj – klubbdressyr

Den 21 maj och den 28 maj
har vi funktionärssöndag för
alla som varit med
och ”funktionärat” – välj
vilken som passar dig bäst!
Mer info på hemsidan.
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Målning av stall, klubbstuga, ridhus
Under maj/juni kommer kommunen (som förvaltar och underhåller vår
anläggning) att måla alla byggnader! Det innebär att kommunen kommer
att sätta upp ställningar runt byggnaderna i olika omgångar, vi
återkommer med mer info.
Fina sponsorer till våra tävlingar
Vi är jätteglada att ICA Kvantum Flygfyren, Lättviksmotor och Anjous
Potatis&Grönsaker sponsrar våra tävlingar! Stort TACK!!!
Hemsidan och Payson
Vi vet att en del upplever det som lite knixigt att anmäla och betala till
kurser och aktiviteter via hemsidan. Anledningen att vi valt Payson som
betalningsmetod är naturligtvis för att spara kostnader. Istället för att
anmäla och sedan få en faktura sköter man betalningen själv, och på så
sätt sparar vi kostnader för alla medlemmar:
•

anmäl deltagande i aktivitet/kurs/läger via anmälningsformulär

•
välj ”produkt”, lägg i varukorg, gå till kassan och betala
Om ni har tips på fler kostnadseffektiva och enkla lösningar hör gärna av
er, vi söker ju som alltid förbättringar där det går!
Allsvenskan
Ponnyhopplaget i division 3 i allsvenskan är i final! Jätteroligt! Finalen
går den 4 juni i Hölö.
Funktionärssöndag 21 maj och 28 maj
Alla fantastiska funktionärer som varit med och hjälpt till på
klubbtävlingar under våren samt funktionärat på majtävlingarna i WE
och hoppning är välkomna på funktionärssöndag den 21 maj eller 28
maj! 21 maj har vi WE-tema, och 28 maj har vi hopptema. Välj vilken
söndag som passar dig bäst! Vi börjar klockan 9.00 med lite teori, och
rider sedan med ridlärare i mindre grupper från 10.00. Mellan grupperna
äter vi lunch tillsammans, och fika finns hela dagen. Vi avslutar ca
klockan 15.00.
Ridläger 2017
Ridlägren fylls på snabbt, men än finns några platser kvar! På hemsidan
finns mer information.

