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TÄVLINGSKOMMITTÉN
Planerade tävlingar 2021 är
Halloweenhoppet (hopptävling
stor häst och ponny) samt
Rättviksritten (distansritt).

UNGDOMSSEKTIONEN
Håll utkik på anslagstavlan för
kommande aktiviteter.

HAR DU EN BRA IDÉ?

NYTT FRÅN STYRELSEN
Det har haft lite upp och ner med vädret under en tid, men nu känns
det som att våren är på intåg på riktigt. Vi hoppas att snart få återgå till
lite mer normala tider, med vaccinationer på plats och lite mindre
spridning av covid-19. Till dess får vi fortsätta att hålla avstånd och ta
hand om varandra. Det finns tydliga instruktioner uppsatta för hur
många vi får vara/utrymme, det finns även information på
anslagstavlan!
Fr o m februari i år har vi en ny styrelse på plats. Det har tillkommit
några nya namn, men många ”kändisar” finns kvar:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
US representant:
Suppleanter:

Carin Werkmästar
Daniel Christiansen
Emili Bäckman
Anna Carlsson
Lena Ardevall & Stina Ehrling
Wilda Sjöberg
Mats Palm & Frida Parnebring

AKTUELLT

Tipsa oss gärna på
ordforande@rattviksridklubb.se

NYHETER KLUBBHÄSTAR
Vi har en ny klubbhäst, The Warrior, även kallad Ior. Han rids och
utvecklas för tillfället av våra duktiga ridlärare, men kommer att sättas
igång i verksamheten inom kort.
Vi har tyvärr även fattat beslutet att Beata kommer att säljas då hon inte
riktigt trivs i verksamheten. Vi kommer att sakna henne, men hoppas
och tror hon får komma till ett nytt bra hem.
VIKTIG INFORMATION ANG. KONTAKT MED PERSONAL
Vi månar om vår personal och vill därför påminna om att de endast får
kontaktas på mail, eller klubbmobilen – 072-531 40 60 under arbetstid.
De behöver liksom vi andra få möjlighet att koppla av under helger
och kvällar, tack snälla för att ni respekterar detta!
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FÖRSÄLJNING NEWBODY
Kataloger kommer troligtvis att finnas tillgängliga under vecka 11-12,
håll utkik efter dessa så hjälps vi åt att sälja för klubben!
PÅSKLOVSAKTIVITER
• 6/4 Nybörjar-häng i stallet
• 7/4 Träning för tävlingsryttare – markarbete
• 8/4 Träning för tävlingsryttare - hoppning
KOMMANDE HÄNDELSER
27-28/3 Träning för Alma Forsberg
6/4 ”Nybörjarhäng” för Anna Spångmyr
4/4 Start för knattekurs
11/4 Träning för ”Nan”
7/4 Träning för tävlingsryttare – markarbete för Anna Wallinder
8/4 Träning för tävlingsryttare – hoppning för Anna Wallinder
HAR DU LÖST ANLÄGGNINGSKORT?
Inte? Då är det dags att göra det om du vill nyttja anläggningen och
ridhuset. Vet du inte vad som gäller, eller vilka alternativ som finns för
anläggningskort, så hittar ni informationen på hemsidan.
KLUBBSHOP
Ni har väl inte missat vår nya klubbshop?
https://nehstore.com/produkt-kategori/rattviks-ridklubb/
FÖRSLAG UTVECKLING
Vi tar gärna emot förslag till utveckling av verksamheten. Tipsa oss
genom att maila till: ordforande@rattviksridklubb.se

