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Höstens aktiviteter

• Höstens aktiviteter

Hopptävlingen den 15/9 är tyvärr in-

• Lollo har ordet

ställd pga för få anmälda.

• Invigning Sagostigen

Den 3/11 är det dags för vår årliga

• Träning för extern
instruktör

dan nu börja fundera ut vad ni vill ha

• Webbshopar
• Restaurang-

Chansen

Halloween show, så passa på att repå er. Anmälningslista sitter på anslagstavlan i stallet
I oktober kör vi en lingondressyr, anmälningslista finns i stallet.

Vill du bli medlem
i föreningen?
Sätt in 300:- eller
500:- på Bg: 1547504. Ange Namn och
personnr. Du kan även
fylla i och lämna en
medlemsansökan i
föreningens postlåda i
stallet för att få en
faktura hemskickad.

Årets julshow kommer att gå av stapeln den 15/12.
Talanggruppen kommer att sälja lotter inom en snar framtid. Högsta vinsten är en weekend resa till hemligt mål. Håll utkik på anslagstavlan för
mer info inom kort.

Lollo har ordet
Vill börja med att välkomna alla gamla och nya elever till en ny termin.
Därefter vill jag även välkomna några nya hästar i stallet:
- Cajsa och hennes föl Scally, Flora, Uno, Armeno och Mimosa.

Sedan måste jag även meddela att Mille nu har fått gå i en välförtjänt pension.

Invigning Sagostigen
Den 28 september inviger vi vår nya Sagostig. Mer information kommer snart, håll utkik på anslagstavlan eller kontakta vår ordförande, Anna-Karin Hallberg.

Träning för extern instruktör
Vi fortsätter med de mycket populära externa träningarna både i dressyr och hoppning under hösten.
Se anmälningslistor i stallet. Kom även håg att fylla i LOK-stödsblanketter efter deltagande.

Webbshopar för klubbkläder mm
Vill återigen påminna om vår webbshop. Se anslag och priser i stallet. Adressen är: http://
nehreklam.se/eshop/rrf. Prisexempel: Fleecejacka med tryck fram och bak 425kr. Om du vill ha
med ditt namn så kostar det 10kr/bokstav.
Vi har även en webbshop via Sponsorhuset som generar poäng för klubben när du handlar på nätet.
Kontakta styrelsen för mer information eller läs på föreningens hemsida.

RestaurangChansen
Vi kommer även i år att sälja RestaurangChansen. Beställningslistor har suttit uppe i stallet ett tag nu
och den 17/9 finns häftena fysiskt att hämta ut. Någon i styrelsen kommer att finnas på plats varje
dag för utdelning. Välj om ni vill bli fakturerade kostnaden eller förskottsbetala kontant. Alla medlemmar önskas sälja minst 2 häften var.

