Kvarsittarbladet
November - December 2017
Nu närmar vi oss slutet av terminen sista lektionsdagen är fredagen den 22/12. Ridlektionerna startar
måndagen den 8/1 igen.
Ingen har väll missat bygget av vårt nya servicehus som kommer innehålla omklädningsrum , duschar
, personalutrymmen ,kök mm vi hoppas att det snart ska bli klart , men under tiden får vi alla samsas
om utrymmena i vita huset !

Försäljning av Bingolotto kalendrar
Alla elever på ridskolan har fått 5 kalendrar att sälja . Pengarna vi tjänar på försäljningen kommer att
gå till en häst som ska användas vid handikappridning . Försäljningen ska redovisas senast den 3 /12
genom swich nr 123 609 48 66 eller Bg 5680-2432 . Kalendern kostar 100 kr och kan även köpas på
kontoret eller direkt från din ridlärare.

Återbetalning startavgifter
Gör en sammanställning från din TdB och se hur mkt du betalt vid varje hemma tävling
tex. 4/4 200 kr , 5/5 300 kr , 6/6 400 kr Totalt : 900 kr (50% = 450 kr ) maila in till kontoret så sätts
pengarna in på din TdB. För att få startavgiften tillbaka måste du ha arbetat minst 20 timmar som
funktionär under året och ha fyllt i det i funktionärspärmen ! Skicka in senast 31/1 2018 .

Dags att lösa tävlingslicens för 2018 !
Vi hoppas såklart att många väljer att tävla för oss även under 2018 .
För att lösa licens behöver du vara medlem , medlemsavgiften är 205 kr Junior , 375 kr senior , 725 kr
familj betala in på Bg 5680-24 32 märk med namn och personnummer . Därefter kan du lösa licens på
TdB .
Förmåner för ryttare som tävlar för VoRF :

•
•
•
•

50 % på startavgifter då du jobbat 20 funktionärstimmar , återbetalas när året är slut.
En fri uppstallning per tävling , i första hand i de permanenta stallen , uppstallning måste
bokas via TdB ( 200 kr -1000 kr per tävling )
Anläggningsavgift ( värd 1600 kr ) eller ryttarlicens för nästa år om du arbetat som funktionär
48 timmar eller mer .
Tävlingsryttare har förtur på platser för gästtränare.

•
•

Klubben står för lagavgifter och betalar ut reseersättning vid lagtävlingar , långväga resor
även för uppstallning.
Ryttare som deltar på SM får bidrag av klubben för sina omkostnader under tävlingen .
Mer information finns på vår hemsida !

Lucia show
US kommer anordna Lucia show lördag den 16/12

Kommande träningar och träningstävlingar
2-3 December Hoppträning för Arnold Assarsson anmälan till Rebecka Nylén SMS 073-8442005
9-10 December Hoppträning för Nina Wengelin anmälan till Sophie Obberegger SMS 0701471806
17 December Pay n Ride

Ska du börja Gymnasiet 2018 ?
På Västerviks Gymnasium kan du oavsett program välja till ridprofil , på ridprofilen rider du 2 ggr i
veckan under hela gymnasiet på skoltid ( utan avgift ) man läser kurserna träningslära och idrott
och hälsa tot 300p . Elever som är intresserade av att söka kommer bjudas in till information och
prova på tillfälle under januari ! Kontakta Ina om du vill veta mer 070-787 32 26
mariaarnryd@gmail.com

Tävlingterminen 2018
Under 2018 har vi ansökt om att anordna följande tävlingar
v.10

Hoppning

Ponny

v.18

Hoppning

Häst

v.19

Dressyr

Ponny & Häst

v.20

Hoppning

Ponny

v.26

Dressyr

Ponny & Häst

v.27

Hoppning

Ponny & Häst

v.30

Hoppning

Ponny & Häst

v.32

Hoppning

Ponny & Häst

v.34

Dressyr

Ponny & Häst

Lagtävlingar
Vill du rida lag 2018 anmäl ditt intresse till kontoret : vorf.kontoret@gmail.com
senast 31 December vi anmäler endast lag om det finns tillräckligt många intresserade !

Jullovsaktiviteter på Ridskolan
26/ 12

Hyrahäst timme ej hoppning kl.14.00 och kl.15.00

150 kr

27 /12

Hoppkurs 2 ridpass , teori och fika , grupper efter nivå

500 kr

28-29/12 Ridläger Barn med mer än 2 års vana ( du måste kunna galoppera och hoppa ) ridning ,
hästkunskap , roliga aktiviteter , fika
400 kr
28-29/12 Privatlektioner Kvällstid 45 min

300 kr

2/1

500 kr

WE kurs 2 ridpass, teori och fika

3-4/1
Ridlägar Knattar ( för dig med mindre än 2 års vana ) ridning , hästkunskap , roliga
aktiviteter , fika kl.14-17
400 kr
3-4/1

Dressyr Kurs 1,5 timmes ridning , teori, fika, kvällstid

600 kr

5/1

Blåbärshoppning 10-60 cm alla får rosett start kl.09.00

120 kr

7/1

Hyrahäst timme ej hoppning kl.14.00 och kl.15.00

150 kr

Anmälan på mail vorf.kontoret@gmail.com 50 kr avdrag om du har egen häst (per ridpass)

Grönt kort kurs
Är du intresserad av att ta GRÖNTKORT ? anmäl ditt intresse till kontoret !

