Detta blad ersätter tidningen Havrebladet då vi anser att information och
tävlingsreferat mm är ”snabbinformation” och ska finnas på hemsidan.
Smedstorpsbladet kommer ut 2 gånger per år.

Vad har hänt under våren?
Vi har haft med många lag i de två Allsvenskorna.
I div 3 ponny vann dressyrlaget och hopplaget kom 2:a.
I div 3 häst kom dressyrlaget 2:a och hopplaget 4:a.
I div 1 häst kom dressyrlaget 2:a
Kul med så många lag och att det gått så himla bra!
Ett jättetack till våra duktiga och bra lagledare som ställt upp för de olika lagen.
Till hösten är det dags för div 2 där klubben anmält flera lag.
Reportage i SN
Även SN har uppmärksammat vår lilla klubb och dess framgångar på
tävlingsbanorna. Så i maj kom en reporter samt fotograf ut till Smedstorp för att
intervjua några medlemmar samt tog kort.
Klubbdagen
Inför vår lokala tävlingshelg i juni så samlades medlemmar för att fixa och trixa lite.
Det målade dressyrstaket, städades i cafeterian samt åkte till Björshult för att kasta
saker. Vi fikade och grillade hamburgare och hade en trevlig samvaro.
Tack Jotun för sponsringen av färg.

Tävlingar
I år har vi testat något nytt angående funktionärer till våra tävlingar.
DU har väl inte missat våra funktionärslistor som ligger på hemsidan.
Där har vi i förväg planerat in klubbens medlemmar som funktionär på några av våra
tävlingar. För utan funktionärer – ingen tävling.
Tävlingssektionen och styrelsen tackar för din medverkan.
Vi har haft en klubbhoppning och en klubbdressyr under våren.
Helgen 15-16/6 hade vi lokal dressyr med finalerna i div 3.
Många medlemmar tävlade då, inte bara de som red i de olika lagen, med bra
resultat.
Du har väl inte missat datumen för
våra KM!
24 juli dressyr
7 augusti hoppning
Hederstäcken för våra klubbmästare
kommer att delas ut på
Luciashowen.

Leksands Knäckecup.
Den 25 augusti har vi en
kombinationstävling.
På förmiddagen rider du dressyr på
eftermiddagen hoppar du.
Höstens klubbtävlingar
26 oktober dressyr
17 november hoppning

NYHETER
Roligt för Smedstorps RS är även tillströmningen av nya medlemmar detta år. Nya
dressyrryttare och hoppryttare har anslutit sig till vår lilla men växande klubb. Även
de nya galoppryttarna gör ett stort uppsving till klubben. Vi har i dagsläget ryttare
som tävlar i dressyr, hoppning, fälttävlan samt galopp. Det är väl bara voltige och
körning som fattas.
Det gör att klubben märks mer ännu mer utåt, på de olika tävlingsbanorna.
Klubbkläder
Klubben har även bytt leverantör av klubbkläder till Prima4you.
Där finns det olika produkter att beställa. Man gör allt själv och får leverans inom
några veckor. I priset inkluderas brodyr med vår logga.
Länk till dem finns på hemsidan, där man väljer Smedstorps RS som klubb.
Hemsidan
Kom ihåg att löpande skicka in reportage, tävlingsresultat och annat kul till våra
hemsidesansvariga så övriga i klubben kan läsa om detta.
Gäller även för dig som enskild medlem att hålla dig uppdaterad vad som händer i
klubben, allt finns att läsa där.

