Anteckningar tävlingsmöte 28 september 2017
Ridklubben Udden
Träningsutbud

- Mats Torstensson (hoppning)
- Linda Heed (hoppning) kommer komma dagtid i slutet på oktober
- Matilda Boysen

Kommer Varannan tisdag, markarbete och hoppning

- Nina Karlsson (dressyr)
Reservlista finns plats

- Maria Falk (dressyr)

Jämn vecka tisdagar, finns platser

- Marie Sörmvall, blandad träning
Onsdagar, reservplats finns

Kommande tävlingar
Hopptävling häst, oktober
Ponnyhoppning, november
2018:
v 10
lokal hästhopp 10 mars lördag
söndag 11 mars ponnyhoppning
v 15 14-15 april
lok/reg hästdressyr
1 omg div I önskas
v 22 3 juni
dressyr häst
förhoppningsvis div III
v 29
Superhelgen
Krockar med ponny SM
Önskemål har kommit in om att vi ska arrangera fälttävlan i april eller i alla fall i vår.

Lag och serier 2018
Vi har kvalat ELIT ponny och häst. Finns intresse? Ska vi lämna återbud för vår plats?
Vi poängterade att det är viktigt att man verkligen vet om man är intresserade.
Intresseanmälan kommer läggas ut på hemsidan och på Facebook
Div III lag dressyr häst till våren och Div II hästdressyr till hösten kommer anmälas. Kontakta Moa
Foggård vid intresse, kontaktuppgifter på hemsidan.

Resa till Scandinavium

Info på hemsidan, finns platser lediga men först till kvarn!

Ideellt arbete
Tankar som togs upp:
• Hur ska vi göra för att få fler att vilja vara med och hjälpa till?
• Funktionärsutbildning? Hur ska vi göra för att utbilda de som är nya som funktionärer?
• Anmälning till innan och efterarbete vid tävlingar!
• Genomgångar intill tävlingar?
• Fadderskap vid tävlingar? Kanske att man kan anmäla detta vid anmälning till tävlingen?
• Det är många som är licensierade ryttare som bor långt bort, kan man anpassa
• Ska man tillåta att man kan betala för att slippa?
• Tydlighet i arbetsledning på plats på tävling, så att man har full koll innan man börjar. Samling
inför tävlingsstart för att informera. Viktigt att man skriver ut detta tydligt
Söndag eftermiddag efter avslutad tävling- beställa pizza och äta tillsammans?
Vi poängterade att du redan nu kan anmäla dig till samtliga kommande tävlingar 2017 via ett
formulär på hemsidan
Bra med nyhetsbrevet som kommer i mejlen nu
Fråga till mötet:
Hur mycket skulle vara en accepterad arbetsinsats?
- 1 arbetsdag per termin för att inte avskräcka några som aldrig tidigare hjälpt till

Övrigt

Pay and jump framöver?
Starta en fälttävlandskommité?

