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Höstterminen slutade för några veckor sedan och nu har vi 2017 på intågande. Tänk vad tiden
springer iväg.....
Lite glimtar från 2016
Tyvärr så drabbades ridskolans hästar av zoo epidemicus (förkylning) under VT 16, trots
detta så kunde vi lösa lektionerna på ett bra sätt. Tack Jaana & Peter!
Vi har haft fulla ridskolegrupper. Vi har haft 4 klubbtävlingar under hösten, stort tack till de som
ställt upp som funktionärer, UTAN er så hade det inte blivit några tävlingar.
4 tävlingar är med i klubbmästartävlingen. (2 i hoppning & 2 i dressyr).Vem som vunnit
avslöjar vi på årsmötet.
Vi har en hel del privatryttare som varit ute o tävlat. Vi har haft ett allsvenska lag häst som
varit och tävlat och tränat tillsammans, ett stort tack till lagledarna Malin & Madde. Vi har
även haft ett lag i knockout Dressyren. Riktigt roligt att se er tävla. För en del var det första
gången. Vilka kämpar ni är!
Vi har haft clinic med Eamon Hickey.
Vår ungdoms sektion tog återigen hem priset i VI I STALLET.
Ungdoms sektionen har även varit i Växjö och tävlat i Hästkunskaps cup, här kom de tvåa.
Vilken US vi har!
Vi har haft hjärt och lugn räddning för våra stalltjejer, US sektion, styrelse och ridlärare.
Jag har säkert glömt något men tänk vad mycket saker vi hittar på i vår förening.
Ridskolan VT 2017
Vi vill välkomna 4 nya hästar till ridskolan. Det är Polly och Bina, Bianca som är B-ponny,
Bianca som är en C-ponny och Contador som är häst.
Hästarna kommer att ha semester fram till vecka 6 då ridskolan startar igen.
Har du/ni glömt att anmäla/avanmäla er till Jaana jaana.alvesparr@spary.se för VT 17 så var
snälla o gör detta så fort som möjligt, då vi måste kunna planera vårens grupper.
Ridavgiften skall vara inbetald senast den 27/1 på BG: 5898-2448.
OBS!! Mycket viktigt att ni skriver in fullständigt personnummer (10 siffror) annars så får
inte föreningen bidrag för sina elever!
Vi vill även att ni skriver in adress, telnr samt mailadress.
Vill ni göra delbetalning av termins avgift så måste ni kontakta Lotta.
lotta.wahlgren@ebox.tninet.se
Vi rider som vanligt v 6 & 7 (vecka som är 8 sportlovsvecka håller vi stängt) därefter v 9-14
och under v 15 (påsklovsveckan) så kommer vi att ha olika teman på ridskolan, Avslutning
sker i v 22.
Fallteknik
Falltekniken är väldigt populär bland våra ryttare. Vi kommer att köra igång igen tisdagen den
10/1.
Är ni sugna på att vara med så kontakta Lotta lotta.wahlgren@ebox.tninet.se.
Falltekniken är på tisdagar kl. 16-17 på Träningsbutiken i Dalby.
Kostar 300:-/ termin
Den största kostnaden för detta kommer föreningen att stå för genom samarbete med SISU.

DRFs ungdomssektion
Är ni nyfikna på vad vår ungdomssektion hittar på så kan ni kontakta Cecilia Nilsson
cecilia.82129@telia.com

Årsmöte
Den 5/2-2017 kl. 16.00 har vi årsmöte på Lilis Tallrik i Dalby.
Som vanligt så blir det lotteri (där alla medlemmar som är närvarande vinner något), vi bjuder
som vanligt på lite att äta.
Prisutdelning kommer att ske till klubbmästarna i hoppning och i dressyr samt utdelning av
Dalby Ryttarförenings vandringspris i hoppning och Team Alvesparr vandringspris i dressyr
För att vi skall kunna beräkna hur mycket mat mm vi skall ordna så vill Jenny ha din anmälan
senast den 22/1-2017. jenny_mantissa@hotmail.com
Naturligtvis är även era föräldrar och syskon också mycket välkomna.

Vad händer 2017
Vi kommer såklart att ha våra klubbtävlingar.
Malin & Madde håller på att kolla runt vilka clinicar vi skall ha.
Den 18-19/3 kommer vi att ha helg träning för Eamon Hickey clinic, mer info kommer.
Förhoppningsvis så kommer vi att ha allsvenskalag i Div. II
Vi kommer att vara med arrangör i Stävie så boka redan in den 3/6 då vi kommer att hjälpa till
som funktionärer.

Håll dig alltid uppdaterad via vår hemsida www.idrottonline.se/lund/dalbyrf-ridsport

Vid datorn/ Lotta

