HORK –bladet
Hej här kommer nr 1 av HORK – bladet 2019
Under året som kommer har vi lite på gång!
-6 april städdag i gropen (klubbstugan, gå igenom hinderboden
och städa allmänt på vår anläggning) samling 11.00, vi bjuder på
korv
-Vi kommer ha käpphästhoppning och godisjakt även i år i gropen
22 april 13.00, anmälan till f.karlqvist@gmail.com senast 18 april.
-30-31 mars kommer landslagskusk och körtränare Axel Olin hit
anmälan till Ewa Weijmar, 0736677551, evaweijmar@hotmail.com
eller messenger.
- 31 mars, 11.00-14.00 har vi program ridning i SGR ridhus anmäl
till bodil.nordstrom@comhem.se vilket program ni vill rida
-13 april har Maria Johansson teori träff i maratonmomentet
-18 april maratonträning i praktiken, anmälan till Marias Hästeri
- 26 maj tänker vi ta en lite utflykt till Lojsta hed och se på
hingstsläppet hör av er till karlqvist_frida@hotmail.com om ni vill
åka med.
- 6 juni har vi hopptävling i gropen
- 15-16 juni har vi vår stora körtävling, lördag dressyr och precision,
söndag är det maraton.

Vi behöver funktionärer till hoppningen och körningen!
(du behöver inte ha någon kunskap innan utan vi lär upp dig)
-9 juli har vi kvällsmaraton där vi också behöver funktionärer.
Det kommer bli en senior weekend håll utkik på FB
Träningar
Hopp och dressyr träningar kommer pågå under hela året för Lisa
Horwitz, Charlotta Ågårdh/Orsmark och Maria Ankarcrona hör av
er till oss eller dem om ni vill vara med.
Projektgrupp för arbeta med hopslagningen av HORK och HRK
anmäl intresse till f.karlqvist@gmail.com
Klubbkläder finns nu även att beställa med reflextryck
http://www.klisterdekaler.se/foreningar/hork/
Saknar ni något är det bara att maila och säga till vid klisterdekaler
de fixar det mesta ☺
Bonus till HORK
Om ni uppger när ni handlar på Granngården att ni är
medlemmar hos HORK så lägger de in det, pengarna vi sedan får
använder vi till priser på våra tävlingar.

Almanacka 2019
Det finns ännu almanackor kvar att köpa 100 kr kontakta
karlqvist_frida@hotmail.com om du vill köpa.

Om ni vill vara med i almanackan så skicka in bilder på FB under
tråden Almanacka 2019.
Har du inte betalt medlemsavgiften för 2018?
Det är lätt att bli medlem i HORK!
Man sätter bara in medlemsavgiften på HORKs bg 727-3634.
Det är viktigt att ange namn, telefonnummer, fullständigt person
nr samt mailadress vid betalning.
Avgiften för 2019 är för junior 225 kr och för senior 300 kr. Man är
junior tom 18 år och från 19 år blir man senior.
Skriv Namn, personnummer och mail, får man inte plats med
uppgifterna kan man maila kicki_ja@hotmail.com
Man bör se över sitt försäkringsskydd när man håller på med våra
härliga hästar. Ibland är olyckan snabbt framme. Läs gärna
igenom vad för skydd du har genom SvRF. Mer om SvRF
försäkringar kan ni läsa om här. http://www.ridsport.se/SvenskRidsport/Forsakring/
Ungdomsansvarig Veronica Bergfalk vill komma i kontakt med
alla ungdomar för att höra sig för vad ni vill göra, hon finns på
Kullands PonnyPatrull 0707632131
Ni vet väll att ni kan boka gropen kostnadsfritt för ridning eller
körning om man är medlem i HORK.
Man gör det genom
http://www.hork.nu/Foreningen/BokningarGropen/

Om ni har något ni vill ha med i HORK-bladet t ex annonser på
saker ni vill sälja eller om ni varit och tävlat eller gjort något annat
skoj så meddela någon av oss i HORKs styrelse. (vilka vi är i
styrelsen och kontakt uppgifter kan ni hitta på www.hork.nu)
Vi tar gärna i mot sponsorpriser till våra tävlingar mot reklam på
vår facebook, hemsida och under tävlingsdagen kontakta någon i
styrelsen.
Varma hälsningar från oss !

