2022-03

Styrelsen informerar….
Styrelsemötet den 22 mars var det första med den nya styrelsen, hjärtligt välkomna till de
nya styrelsemedlemmarna!

Vi får många frågor om bevattning på vår anläggning. Våren har varit torr med följden att det
dammar mycket. Med risk för frost kan inte automatiken sättas igång då minusgrader kan
spränga kopplingar utan får vattnas utomhus på helgen. Salt är beställt och kanske ska vi
hoppas på regn snart.
Tack alla som hjälpte till att flytta undan hindren på gräsbanan. Nu ska anläggningsgruppen
dressa, tumla, gödsla och vattna banan så att den blir fin för oss att rida på längre framåt
våren till!
Vad är det för aktiviteter på gång framöver?
Jo först har vi nästa tävling, Aprilhoppet den 9–10 april. I samband med banbyggnaden på
fredagen den 8 april klockan 1800 planerar ungdomssektionen en pizzakväll inklusive
föreläsning. Skriv upp det i kalendern redan nu!
Nästa evenemang i regi av ungdomssektionen blir bakluckeloppis som planeras till den 8
maj, så samla ihop alla dina överflödiga hästprylar och packa bilen! Mer info kommer snart
på sociala medier och hemsidan.
Dessutom blir det öppen bana för medlemmar igen. Boka redan nu in den 24 april.
Första veckan i april fixar vi innertaket vid ridhusporten i gamla ridhuset, som tidigare
aviserats.
Så, nu kickar vi igång våren! Välkomna till ett nytt år på Lillhagen!
Vänliga hälsningar
Styrelsen

2021-09

Styrelsen informerar….
Tävling till helgen på lördag den 25 september! Läktarna i ridhusen är storstädade inför detta, och
sargen i gamla ridhuset kommer vara utbytt till dess. Vissa Covid-restriktioner lever fortfarande kvar
för denna tävling, vilket bl. a gör att publikantalet är begränsat. Läs mer i vår tävlingsproposition.
Lite info om gräsbanorna/ängen:
Vid tävling kommer man inte längre få lov att ställa sin transport på gräsängen. Man
måste själv ordna alternativ plats, tex hemma eller på annan parkering vid dessa
tillfällen.
Galoppbanan på gräsängen är nykörd och fin.
Dressyrbanan används tillfälligt av vikingabyn med klubbens godkännande.
Information om underhåll på anläggningen:
Påfyllnad av underlag i nya ridhuset blir vecka 39 istället.
Medlemssatsning!
Under hösten 2021 och under 2022 kommer vi satsa på aktiviteter och events för våra
medlemmar. Nu vill vi gärna ha er input och förslag om vad Lillhagen kan göra för er!
Vill du höra en föreläsare eller göra ett studiebesök? Vill du kunna köpa en Lillhagentröja? Maila dina förslag på ide@lillhagen.nu
En spännande aktivitet som redan är bokad är att Maria Mannfalk kommer och
föreläser om hästens akuta sjukdomar den 19 oktober kl 18-20.
Ridhusregler:
Kolla upp vilka ridhusregler som gäller innan du skriver eventuella önskemål i
Facebook-gruppen Ridhusaktiviteter. Observera att man aldrig kan boka något via
Ridhusaktiviteter, och du måste ändå fråga alla närvarande när du anländer. Reglerna
ska följas och respekteras, för allas trivsel. Dessutom ska vi bemöta varann med
respekt och vara trevliga mot varann!
Titta även i vår nya fina Aktivitetskalender som finns på vår hemsida.
Hoppas vi ses på tävlingarna!
Med höstliga hälsningar från Styrelsen

2021-08

Styrelsen informerar….
Lite stiltje i styrelsen informerar… under våren. Dock inte stiltje i styrelse och föreningen.
Ny styrelse utsågs i februari, vi välkomnar Jessica Stenefeldt (tidigare US), Ida Liliedahl (US) och Linda
Rasmusson, suppleant! Vi tackar också Caroline Olsson för hennes medverkan.
Vi lyckades genomföra Februarihoppet med mycket Covid restriktioner, men tyvärr fick både
Marshoppet, Vårdressyren och Aprilhoppet ställas in. Däremot genomfördes Majhoppet som gick av
stapeln ute i paddocken. Nu satsar vi fullt ut på kommande tävlingar!
Ridskolan börjar på måndag 23 augusti, och alla grupper är fulla, samt kö på vissa nivåer.
Inför höstens lagtävlingar: Juniorcupen har ett lag med 11 ekipage anmälda, förmodligen finns även
ett lag för Seniorcupen men inte ett lag till Ponnyallsvenskan div 2 och division 1 ponnyallsvenskan
är till våren.
Delvis ny sarg i gamla ridhuset, och resterande monteras innan v. 38 då nästa tävling hålls.
Saneringen av taket i gamla ridhuset är nu också klart!
Onsdag 25 augusti är gamla ridhuset stängt p g a det häftiga regnet i förra veckan gick in i ridhuset,
och underlaget behöver repareras.
Den 14 september stängs nya ridhuset p g a underlag ska bytas! Det tar ca 1-2 dagar.
Viktigt att veta: Framöver vid tävling kommer man inte längre få lov att ställa sin transport på
gräsängen. Man måste själv ordna alternativ plats, tex hemma eller på annan parkering vid dessa
tillfällen.
Vi planerar att göra en medlemssatsning för Lillhagens medlemmar under 2022. Vad skulle ni vilja
göra? Det kan vara evenemang, föreläsningar, studiebesök, klubbkläder eller annat! Vi tar gärna
emot era förslag på ide@lillhagen.nu
Som en del i detta har vi nu öppnat vårt Medlemspentry i cafeterian och köpt in nya fina hinderstöd
till träning.
Vi i styrelsen vill ge beröm till er alla att mockningen av ridhus och paddock har fungerat mycket
bättre på senaste tiden. Bra jobbat allihop!

2021-01

Styrelsen informerar….
Styrelsen kommer 12 februari kalla till årsmöte, vilket hålls onsdag den 24 februari. I år kommer det
att erbjudas vara med fysiskt och digitalt via Teams, se mer info på hemsidan
Även Ungdomssektionen ska ha sitt årsmöte söndagen den 21 februari. Ungdomssektionen ska
tillsätta ny styrelse, och alla medlemmar i föreningen som är upp till 25 år har rätt att rösta vid det
mötet. Håll utkik på sociala medier och hemsidan. Ungdomssektionens årsmöte kommer att hållas
digitalt men om man fysiskt vill närvara kan man göra det i nya ridhuset.
Vad gäller tävlingar under våren så kommer dessa att vara Covid-anpassade utifrån riktlinjer från
Folkhälsomyndigheten och Svenska ridsportförbundet. Styrelsen har tillsatt en speciell arbetsgrupp
som jobbar för att vi ska kunna verka och tävla säkert i Covid-tider.
Det blir tävling för vecka 6, men med specialanpassningar, tex gällande antal starter. Detaljerad
information kommer finnas i tävlingspropositionen.
Styrelsen kommer uppdatera ridhusreglerna med att om
Slutligen vill vi tipsa alla medlemmar som nyttjar våra ridhus att gå med i Facebook-gruppen
Ridhusaktiviteter. Där kan man läsa om och informera om hur man vill använda våra ridhus och
paddocken, tex plocka fram några hinder, så att alla bättre kan planera sin ridning. Styrelsen vill dock
förtydliga att om man ska ärva uppställda hinder i ridhuset, så måste man infinna sig och ta över
framtagna hinder innan föregångaren lämnar ridhuset. Alltså får man inte lämna ridhuset vara tomt
emellan utan då måste hinder plockas bort.
Detta ersätter inte att regelrätt förfrågan om uppbokning av ridhusen/paddock, utöver det som
tillåts enligt ridhusreglerna, ska göras via bokning@lillhagen.nu
Ridhusreglerna finner man på vår hemsida under Lillhagens Ridklubb/Dokument
Väl mött på årsmötet!
Hälsningar Styrelsen

2020-12

Styrelsen informerar….
Nu har årets sista styrelsemöte gått av stapeln, i rekordfart! Vi höll endast på i 1,5 h, jämfört
med normala 3 h, och ändå hann vi äta lite julmat också.
Vi är mycket glada att vårt evenemang Öppen bana var så uppskattat av er deltagande
medlemmar. Det kommer vi att göra om igen!
Exempel på projekt som nu är klara: Traktorgaraget är klart, vi har satt upp mer ljus i paddocken,
och ett nytt innertak i entrén i gamla ridhuset, med ljudisolering. Kul va?
Vår anläggning blir bara finare och finare, vilket ökar trivseln. Vi vill att alla ska kunna vara stolta
över vår trevliga klubb!
Vi har tidigare lagt ny dränering i mellan husen i stallgången, vilket förhindrar en blöt och lerig
gång. Därför är det förbjudet att köra in med bil/lastbil/traktor i stallgången. Enda undantag är
hovslagare och veterinär. Vänligen respektera denna regel, så vi inte förstör den investeringen.
Vi vill också påminna om ridhusreglerna! Därför kommer vi framöver ha en liten
informationskampanj i våra sociala medier om vad reglerna innebär. Tillexempel är det
förbjudet att ha sin hund lös på anläggningen.
Tid för medlemsavgift och anläggningkort för 2021!
Med detta sagt önskar Styrelsen alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år! Vi ses
2021!

2020-11

Styrelsen informerar….
Hej alla Lillhagare! Här kommer en uppdatering från senaste styrelsemötet.
Tyvärr hade vi en vattenläcka i gamla ridhuset för ett par veckor sen, pga. en kortslutning i ett
skåp som styrde sprinklerna. Anläggningsgruppen och flera frivilliga har föredömligt jobbat hårt,
så att den nu är helt återställd. Stort tack till er alla!
På grund av covid-19 blir resterande tävlingar inställda. Det har på många sätt varit ett märkligt
år, men vi har ändå gjort mycket tillsammans.
För att belysa det har vi i Styrelsen har gjort ett litet bokslut över hur 2020 sett ut för klubben:
- Lillhagen har under 2020 344 medlemmar. Antal som löst tävlingslicens är 74 st.
- Vi har genomfört tävlingar under 9,5 dagar, med totalt 1349 starter i hoppning och 65 starter
i dressyr, och det är bara 162 starter mindre än 2019 trots inställda tävlingar.
- Våra medlemmar har under 2020 varit ute och tävlat på andra klubbar, sammanlagt 564
starter.
- Det har hållits en hel del privata gruppträningstillfällen (förutom ridskolan), närmare bestämt
151 st.
- Ridskolan kommer upp i 6930 uppsittningar.
- Antal funktionärstimmar på våra tävlingar under året är 2.050 st.
Och året är inte slut ännu! Om inte utökade restriktioner pga. covid-19 gör så att vi måste ställa
in, så hoppas vi att kunna genomföra följande aktiviteter (på Corona-säkert sätt):
- Program ridning 22 nov. Läs mer på hemsidan!
- Adventsritt 29 nov. Samling kl 13 på parkeringen. Info finns på Lillhagens hemsida/Insta/FB.
- Öppen bana den 6 dec. Detta tillfälle kommer bara att vara till för medlemmar, och är
kostnadsfritt. Mer information kommer inom kort i våra sociala medier.
- Ridskolan anordnar Julklappshoppning den 23 dec där alla medlemmar är välkomna Höjden
är 25-70 cm.
- Under jullovet kommer det genomföras kurser och miniläger på ridskolan. Mer info finns på
hemsidan och i ridskolans sociala medier.
Var rädda om varandra och håll avstånd!
Hälsningar Styrelsen

2020-09

Styrelsen informerar….
Tänk att hösten redan kommit! Vi har ett nytt och fint ridskolestall som är klart och
taget i bruk igen. Alla är väldigt glada för detta, speciellt ponnyerna, som verkar trivas
jättebra! Den gamla stallinredningen annonserades ut och skänktes bort mot
avhämtning.
Vi har ponnytävlingar här på Lillhagen den 19-20 september och då tvingas vi begränsa
antalet besökare på tävlingsområdet pga covid-19. Vi ber alla respektera att vi inte får
ha publik, och för tävlande är det 2 medföljande på första ponnyn och ytterligare 1 på
andra ponnyn.
I samband med styrelsemötet torsdagen den 10 september höll vi extrainsatt allmänt
möte där en valberedning utsågs. Valberedningen utgörs av Annelie Morand, Lovis
Hultemark och Rebecca Svärd, och de kommer att jobba med förberedelser inför val
av nästa års styrelse.
Lillhagen finns på både Instagram och Facebook. Om någon av er medlemmar har
några tips och idéer till innehåll i våra sociala medier, så kontakta gärna
marialinden74@hotmail.com.

Nu kör vi!
Hälsar Styrelsen

2020-08

Styrelsen informerar….
Välkomna tillbaka efter sommaren! Styrelsen har nu haft sitt första möte efter
semestern.
Ponnyerna på ridskolan kom tillbaka från betet i förra veckan (2 nya), men går
fortfarande ute dygnet runt ett tag till här i hemmahagarna.
I ridskolestallet börjar de nya boxarna ta form från och med nu! Inredningen kommer
bli stiligt grå och arbetet beräknas vara klart i början av nästa vecka. Vi ska också passa
på att uppgradera ljus, ventilation och fläktar.
Vi har fått 2 jättefina nya hinder i vår hinderpark från våra sponsorer Jengla Omsorg
och Areco, och några gamla hinder såldes till högstbjudande där intäkterna gick till vår
ungdomssektion.
Tävlingar nästa gång vecka 38 och då hålls 3 klasser zonfinal i Ponnyallsvenskan i
hoppning, och för tävling gäller självklart fortfarande under hösten att vi följer
Folkhälsomyndighetens regler och riktlinjer.
Vi har skaffat fiber på anläggningen, och Lillhagen-Guest är öppen för alla utan
lösenord, men med lite bättre surf för alla. Sen finns det wifi för Lillhagen-Medlem och
lösenordet är då: xxxx
Vi har en hastighetsbegränsning på 15 km/h på hela Lillhagens område. Vi hoppas att
alla respekterar detta, för säkerhetens skull för både hästar och människor. En skylt
kommer sättas upp vid infarten.
Ungdomssektionen har också haft uppehåll över sommaren men första mötet blir i
början av september för att planera höstens aktiviteter.
Slutligen vill vi prata om mockning, kära medlemmar! Det är viktigt att alla mockar
efter sig i ridhus och i paddocken. Titta alltid efter att du ridit ifall det finns någon
spillning kvar. Våra nya fina underlag blir förstörda annars.
Vi ser fram emot hösten tillsammans med er alla!
Vänliga hälsningar Styrelsen

2020-04

Styrelsen informerar….
Kära medlemmar, tyvärr kommer Lillhagens ridklubb inte genomföra några tävlingar eller
clinics under våren, p.g.a. Corona. Vi följer Svenska ridsportförbundets riktlinjer, och hoppas
att situationen ska vara åter till det normala i höst istället. Inte heller Ungdomssektionen
kommer genomföra några aktiviteter innan sommaren.
Det kommer dock att hända en del på klubben i alla fall i vår. Som ni säkert sett så har vi bytt
underlag i paddocken och gamla ridhuset. En analys kommer genomföras i nya ridhuset och
därefter fattas beslut om underlaget där.
Under sommaren kommer det att byggas om i ridskolestallet, så att det blir fler boxar. Dock
väntar vi tills verksamheten har uppehåll och ponnyerna är på sitt sommarbete.
Vi kommer också under våren/sommaren att uppgradera belysningen i paddocken.
Den 24 maj är alla medlemmar välkomna på städdag på Lillhagen! Kom och bidra med glatt
humör och entusiasm, så bjuder vi på korv och dryck. Medtag handskar och redskap, och så
håller vi avstånd till varann, så förhindrar vi smittspridning medan vi hjälps åt att göra snyggt!
En härlig bild i det tidiga vårvädret!

2020-03

Styrelsen informerar….
Vid konstituerande styrelsemötet i torsdags 12 mars valdes ny styrelse enligt följande:
Ulrika Lindqvist
t.o.m. 2021 Ordförande
Tord Andersson
t.o.m. 2021 Anläggningssektionens ordförande
Magnus Lundström t.o.m. 2020
Annika Malmquist t.o.m. 2020 V Ordförande
Anna Johanneson t.o.m. 2021 Tävlingssektionens ordförande
Petra Hultemark
t.o.m. 2020 Kassör
Maria Linden
t.o.m. 2020
Lotta Nilsson
t.o.m. 2020
Leif Andersson
t.o.m. 2021
Jessica Stenfeldt
t.o.m. 2020 Ungdomsledamot
Carolin Ohlsson
t.o.m. 2020 Suppleant
Vi tackar de avgående styrelseledamöterna och suppleanterna för deras goda insatser.
Kanske är ni nyfikna på hur styrelsen jobbar? Självklart följer vi en dagordning, där varje
sektion får redovisa vad som är på gång och ifall några beslut behöver fattas av styrelsen.
Vi jobbar också med en prioriteringslista över olika projekt som vi vill göra för att förbättra
och underhålla vår fina verksamhet och själva anläggningen.
Listan innehåller ett 10-tal olika konkreta förslag, inkl. prisuppgift/offert, och syftet är att vi
ska se till att projekten flyter på och blir förverkligade.
Vi pratar också om ekonomi och sponsringsaktiviteter, och så äter och fikar vi ju också
såklart!
Feedback från senaste tävlingen är som vanligt att vi lyckades genomföra den med flygande
färger, trots att vi tyvärr hade några olyckor. Som tur är, skadades ingen allvarligt!
Nästa tävling är en dressyrtävling för ponny den 21-22 mars.
Vi kommer också hålla en spännande clinic med familjen Haid-Bondegaard i samarbete med
GreatDay UF den 19 april.
Gällande coronaviruset och covid-19:
I dagsläget kommer Lillhagens ridklubbs verksamhet inte att stängas med anledning av covid19, utan pågår som vanligt.
Vi håller oss noga uppdaterade gällande utvecklingen och meddelar ifall någon ändring sker.
Dock vill vi påminna om alla besökare att noga sköta sin handhygien, och att stanna hemma
vid förkylning, hosta eller andra symptom för att undvika smittspridning.
Tveka inte att kontakta styrelsen@lillhagen.nu vid eventuella frågor.

2020-02

Styrelsen informerar….
Vid vårt senaste styrelsemöte den 20 februari pratade vi bland annat om att anlägga en
terrängridbana på ängen bakom gräsbanan.

Diskussionen fortsätter och mer information kommer under våren.
Dessutom kollar vi också på att försöka fixa toalett/toaletter inne i ridskolans lokaler!
Underlagen i båda ridhusen och i paddocken har några år på nacken och behöver ses över,
vilket också ska ske innan hösten.
Vi vill passa på att flagga för nästa tävling, Marshoppet den 7-8 mars. Som vanligt vill vi att så
många som möjligt anmäler sig som funktionärer!
Man kan bygga bana på fredagskvällen, koka kaffe i caféterian, styra och ställa på
parkeringen, prata i högtalaren på framhoppningen, spana in toppryttare (och hästar) på
nära håll genom att stå som banpersonal, eller bara helt enkelt kratta upp hästlort!
Ingen insats är för liten. Häng med, alla är välkomna!!
Anmäl er till tavlingssektionen@lillhagen.nu
Tack för denna gång!
Hälsar styrelsen

2019-12

Styrelsen informerar….
Hej alla medlemmar i Lillhagen!
För två helger sen gick Adventshoppet av stapeln för ponny och häst. Helgen gick bra, och
Lillhagen fick väldigt höga betyg. Både domarrapport och tävlingsryttare ger mycket goda
omdömen, vilket vi är glada och stolta över. Ett stort tack till våra funktionärer och alla ni
som varit med och arrangerat!
Det har också den gångna helgen genomförts dressyrtävlingar, också de framgångsrika.
Bilder från båda dagarna kan ni se på vår Facebooksida.
En tydlig standard på hur hagarna på Lillhagen ska vara konstruerade har upprättats.
Stallgången involverades vid ett möte, där styrelsens förslag lades fram. För mer info om
standarden, se här på hemsidan under Lillhagens RK/Dokument/Standard hagar.
Läktaren i gamla ridhuset har under de senaste veckorna fått en rejäl ansiktslyftning, med
färg på väggarna, nya fina bänkar och filtar! Så snyggt och ljust det blev! Vår snygga logga har
också fått komma upp på väggen.
Dessutom är ryttargången klar utanför paddocken. Den ”invigdes” vid hopptävlingarna förra
helgen, och var mycket uppskattad. Både säkert och snyggt!
Och vad händer i ungdomssektionen då? Jo, ungdomarna har varit med och byggt bana inför
senaste tävlingen, och därefter belönats med pizza uppe i cafeterian. De håller dessutom på
att sälja kakor och godis för glatta livet, för att spara ihop till en resa till ett hästevent under
nästa år. Det är verkligen ett duktigt och företagsamt gäng vi har i ungdomssektionen!
Är du intresserad av att engagera dig i klubben inför 2020, så tveka inte att kontakta
valberedningen: annelimorand@hotmail.com alternativt carolineliljaolsson@gmail.com.
Därmed återstår det bara för oss i styrelsen att önska er alla en riktigt god jul och ett gott
nytt år!

2019-10

Styrelsen informerar….
Hej alla medlemmar! Här kommer lite information från senaste styrelsemötet:
Vid Extra allmänt möte valdes följande personer till valberedningen:
Annelie Morand, Ordförande och sammankallande, nyval
Caroline Olsson, nyval
Emelie Hornbeck, nyval
Lovis Hultemark, vald på årsmötet
Om man vill engagera sig i styrelsen framöver, så är man hjärtligt välkommen att kontakta
någon av dessa personer!
Ridskolecupen som hölls på Lillhagen den 6e oktober blev väldigt lyckad! Klubben bjöd på
fika till alla deltagare och laget kom på delad andra plats.
Final hålls på Flyinge den 17 november.
Oktoberhoppet, den 19-20 oktober, hopptävling för storhäst, var också lyckad, med 410
starter, och massor av fina rosetter och priser. I samband med banbyggnad på fredagen så
passade Ungdomssektionen på att arrangera en ryslig och välbesökt Halloweenfest.
Stort tack till alla funktionärer och eldsjälar som lägger ner så mycket av sin tid här hos oss på
Lillhagen!
Nästa hopptävling är den 30 nov-1 december och årets sista tävling är i dressyr den 7-8
december. Glöm inte anmäla dig som funktionär och få rabatt på ditt anläggningskort 2020!
Till er på Stallgången: glöm inte mötet den 19 november kl 18.30 i cafeterian! Viktigt att alla
deltar!
Väl mött!
Om ni har frågor till styrelsen eller vill ge oss input, tveka inte att höra av er till
styrelsen@lillhagen.nu

2019-03

Styrelsen informerar….
Hej!
Efter årsmötet har nu en styrelse valts för Lillhagen. Vi vill hälsa våra nya ledamöter hjärtligt
välkomna; Anna Johannesson, Bengt Sturk, Lotta Nilsson, Ulrika Lindqvist och Sara
Pennanen!
Samtidigt vill vi rikta ett stort tack till de ledamöter som nu valt att avgå: Maria Danielsson,
Monica Lusth, Pernilla Williams, Stefan Areskog och Kaisa Helseth. De har bidragit otroligt
mycket under sin tid i styrelsen, och som tur är finns samtliga kvar i klubben med sitt
ovärderliga engagemang, om än på annat håll!
Vi har haft en bra uppslutning av funktionärer under de senaste tävlingarna, vilket är riktigt
roligt, och nu laddar för fler tävlingar under våren! I helgen hölls dressyrtävling , och nu blir
det ponnytävlingar i hoppning den 31 mars samt därefter hopptävling den 1 maj
Tävlingarna är en stor intäktskälla för klubben, och är därför viktiga för oss. Vi kommer därför
fortsätta jobba för att premiera våra funktionärer på olika sätt framöver. Alla är välkomna att
hjälpa till, med stort som smått!
Skrittmaskinen är äntligen igång och de som står uppstallade på Lillhagen kommer att få
avgiften via månadsfaktura. Övriga får gärna anmäla intresse till ridklubben@lillhagen.nu.
Det kostar 100 kr/månad och kommer att faktureras kvartalsvis.
Den 5 maj klockan 1000 till 1500 är det Städ- och Fixardag på Lillhagen, och alla medlemmar
inbjuds att hjälpa till . Ju fler vi är desto lättare går det! Man tjänar självklart in funktionärspoäng, och vi bjuder på grillad korv och dryck. Mer info kommer när det börjar närma sig.
Familjedag på Lillhagen! I slutet av augusti/början av september kommer vi att anordna
Familjedag för alla våra medlemmar och andra intressenter! Planeringen går snart igång, och
vi hoppas kunna bjuda på en rolig dag med många aktiviteter och överraskningar! To be
continued…….
Tack så länge, hälsar vi i Styrelsen!
Via Maria Lindén

2019-01

Styrelsen informerar….
Här kommer vårt första nyhetsbrev! Efter varje styrelsemöte kommer vi att skicka ut kort
information om sådant som kan vara intressant att veta.
•

Den 26 februari klockan 1900 är det årsmöte i cafeterian. Alla medlemmar är hjärtligt
välkomna!

•

Parkeringen kommer att beläggas med asfaltkross första veckan i februari, dvs innan
tävlingen den 9-10 februari. Kom ihåg att köra försiktigt över parkeringen, även om hålorna
nu försvinner. Vi är rädda om både djur och människor!

•

Vi behöver fler funktionärer på tävlingarna. Tävlingarna hålls bland annat för att få intäkter
till klubben, så att vi kan ha aktiviteter. Tveka inte att anmäla er, även om ni inte varit med
tidigare, eller om ni bara kan en halvdag. Vi har väldigt kul och jobbar ihop, gammal som ung!
Alla behövs!

•

Vi ska få en skrittmaskin på Lillhagen. Den håller på att byggas men är inte riktigt klar ännu.
Väggarna ska sättas upp någon gång i slutet av februari och då behöver vi hjälpas åt att
montera. Kan du hjälpa till? Kontakta Tord på mobilnummer 0708-97 88 41. Ju fler vi blir
desto snabbare går det!

•

Stephanie Holmén kommer till Lillhagen och håller clinic den 12 mars klockan 1900! Alla ni
som ställt upp som funktionärer på tävlingar under 2018 får förköp och gratis inträde, men
anmälan måste ske innan den 4 februari till tavlingssektionen@lillhagen.nu. Biljetter för
övriga medlemmar (pris 100 kr) samt för icke medlemmar (pris 150 kr) släpps 5 februari.
Betalning sker via Swish 123 351 35 95, märk betalningen med Clinic. Mer information finns
här på hemsidan, samt på Instagram och Facebook.

Det var allt för denna gången. Hoppas vi ses på årsmötet 26 februari!
Väl mött!
//Styrelsen

