Suse Nytt
Styrelsen meddelar:
Susedalens Kör & Ridklubb kommer att ge ut bladet Suse Nytt en gång i månaden.
Här kommer att stå allt som pågår och alla kommande aktiviteter.
Här kan ni tycka till och ge förslag till förbättringar som gagnar klubbens alla
medlemmar.
Här kan alla medlemmar hjälpa till att stötta klubben genom att fysiskt hjälpa till med
saker, skaffa sponsorer, sälja bingolotter, eller komma med egna förslag mm.
SKRK:s nya styrelse består av:
Jonas Rosberg Ordförande
Lottie Mattsson Vice ordförande
Eva Nilsson Kassör
Camilla Torsmarker
Ann Sundin
Sara Löfman
Siv Sundin

Ungdomsektionen:
Nu drar vi igång ungdomsektionen, alla våra juniorer både med och utan häst, alla är
välkomna, vi kommer att ha olika ämnen på alla våra aktiviteter under året, både teoretiska
och praktiska. Vi hoppas på stor uppslutning där vi alla kan ha en kul och lärande aktivitet
tillsammans.
SKRK:s nya ungdomsstyrelse består av:
Elin Mattsson Ordförande
Caroline Mård Vice Ordförande
Ellinor Karlsson Kassör
Lova Rosberg Sekreterare
Cornelia Kristofersson
Izabella Andrée
Maja Gullander
Emelie Torsmarker
Alice Nilsson

Tävlingsektionen:
Vi kommer att ha 7 olika tävlingar under året och den som står på tur är den 21 mars och är en
lokal/ regional tävling i dressyr för ponny. Tävling nr två är den 25 april och därefter blir det
tävling den 23 maj och 21 juni.
Är det någon som känner sig manad att hjälpa till på någon av våra tävlingar så hör av dig till
My Jansson mobilnr 0733-910-902 , du/ni är hjärtligt välkomna.
Tävlingssektionen består av:
My Jansson
Susanne Roslyng
Siv Sundin

På vår första dressyrtävling för ponny den 21 mars-15 hade vi två egna ryttare från klubben som
var med. Ellinor Karlsson på Åbackens Venezia som kom precis utanför placering i LB:1 och
Lova Rosberg som tog hand om 2:a placeringen i LA:1 på sin ponny Burmas Hamilton. Stort
grattis till er!

Medlemmars resultat:
Vi har äran att flera fantastiska ryttare valt att tävla för SKRK, här är några av resultaten från
våra medlemmar;
Sara debuterade MSV B4 21 februari i Nordhalland och blev 5e placerad på 66,63%.
Camilla var iväg i Kungsbacka den 15 mars och red en MSV B3 på 66,146% och kom 5a i
klassen med det resultatet

