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TÄVLINGSKOMITTEN
Under året kommer
tävlingssektionen arrangera två
lokala tävlingar.
Halloweenhoppet och
Rättviksritten.
Visst ställer du upp och
hjälper till?

UNGDOMSSEKTIONEN
Kommer att ansvara för
pyntningen av cafeterian och
sekretariatet på
Halloweenhoppet samt att ha
café på höstmarknaden.
Deltävlingar 4-6 av KM
kommer att ske under
höstterminen, första datumet är
31/8.

HAR DU EN BRA IDÉ?

NYTT FRÅN STYRELSEN
Välkommen tillbaka till en ny termin på RRK!
Vi hoppas såklart att du ska finna terminen lärorik och rolig, vad är ditt
mål med hösten?
Det är vi, alla medlemmar, som tillsammans ”äger” föreningen, det
betyder att vi måste hjälpas åt med att fixa och trixa på anläggningen
och våra arrangemang. Vårt mål är att alla ska ha det bra och trivas
hos oss, hästarna och människor.
Under hösten arrangerar vi våra två lokala tävlingar, vi hoppas såklart
på att vi har tävlande från klubben men framförallt behöver vi hjälpas
åt att arrangera tävlingarna.
Hösten innebär även marknad, ett tillfälle då vi får in mycket pengar
på att stå parkeringsvakt. Pengarna är en viktig inkomst till vår
förening, du har väl sett vår insamling till en ny häst? Vi har kommit
halvvägs!

AKTUELLT
KURSSTART V.33
Välkommen till en ny termin hos oss! Personalen och hästarna är
peppade inför en ny spännande termin.
NANTRÄNING
Träningarna för Nan fortsätter under HT, för att se de inplanerade
datumen hänvisar vi till kalendern och hemsidan.
KLUBBTÄVLINGAR
Det är fyra klubbtävlingar inplanerade under höstterminen, läs mer på
hemsidan.

Tipsa oss gärna på
ordforanderrk@gmail.com
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INFÖR TÄVLINGAR
Vi behöver hjälp med att baka bakverk till våra klubbtävlingar och till
våra lokala tävlingar.
För att få nyttja klubbrabatten på Halloweenhoppet så ska du vara
funktionär på lördagen eller söndagen. Listor kommer att komma upp
på anslagstavlan inom kort.
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