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Säkerhetsväst
Från och med 2008 är det obligatoriskt med skyddsväst på
hopptävlingar. På Rosendahl kommer detta även att gälla
vid hoppträning och lektioner i hoppning. En bra skyddsväst
är lika viktigt som en bra ridhjälm. På ridskolan finns ett
mindre antal västar för utlåning, men för att vara säker på
att få en skyddsväst som passar just dig rekommenderar vi
att du köper en egen väst. (När man spelar fotboll köper
man egna benskydd t ex). Om man sköter sin väst väl, är det
inga problem att sälja den om man skulle sluta rida.
Klubbkläder från Sjöhagen Wear
Beställning sker direkt via nätet, kundnr: 10801 lösenord:
ROSEN. Bilder på kläderna finns på anslagstavlorna på
ridskolan. Möjlighet finns till brodyr eller tryck med
Rosendahls RF och ditt eget namn.
Vi har fortfarande kvar några äldre klubbtröjor för
försäljning. Collegetröja 150 kr, t-shirt eller mössa 75 kr.
Kontakta någon i styrelsen eller be Lollo framföra din
beställning.
Föreningens hemsida
Snart kommer föreningens hemsida att bytas ut på grund av
uppgradering till ett nytt system. Vi återkommer med mer
information.
Årsmöte
I slutet av januari eller början av februari kommer årsmötet
att hållas. Datum, tid och plats meddelas senare. Motioner
som ska behandlas av årsmötet ska lämnas till styrelsen i
god tid innan.
Avslutningsvis vill vi passa på att tacka för året som gått
och önska er alla en riktigt God jul!

Aktiviteter
Söndagen den 9 december
är det julshow i stallet
klockan 15:00. Inträdet
kostar 10 kr.
Ungdomsstyrelsen
hoven.rrf@hotmail.com

www.rosendalsridskola.com

När du inte kan komma
på en lektion, ring och
meddela mig detta på
telefon 070-776 05 86.
Då kan jag se till att din
ponny/häst får gå ändå.
Din uppsägningstid är en
månad. Säger du upp
abonnemanget samma
vecka som du tänker
sluta, måste du i alla fall
betala för en månad till.
1 oktober höjdes månadsavgiften med 80 kronor.
Sista ridskoledagen 2007
är torsdagen den 20
december och ridskolan
öppnar igen onsdagen den
2 januari 2008.
Lollo
info@rosendalsridskola.com

Styrelsen

www.svenskidrott.se/t/rosendahlsrf
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rosendahls.ryttarf@spray.se

