
Oktober
Här kommer en hösthälsning från AFRK
och en sammanfattning av vad som skett
i klubben under hösten. 

Nyhetsbrev med senaste nytt från Askims Fältrittklubb. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Pållen-Kollen oktober

Klubbdagen 25 sep
I höst har fokus legat på AFRKs 60 års firande.

Den 25 september anordnades klubbdag.

Ordförande Anna Rehnberg höll ett tal om klubbens historia och framtid. Vi fick lära oss
mer om tömkörning och se när Lord och Alison blev tömkörda. Alla våra fina
lektionshästar blev presenterade och dagen avslutades med hästfotboll. Cafét bjöd på
hembakt fika, våfflor och annat gott. Tur med vädret hade vi också.
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Den 12 november fortsätter 60
årsfirandet med en jubileumsmiddag. Om
du inte redan har anmält dig till middagen
så går det att anmäla sig fram till 31
oktober. Hoppas att vi ses!

Jubileumsmiddag

Klubbmästerskap i dressyr
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Den 10 oktober avgjordes årets upplaga i klubbmästerskapet i dressyr.

Vinnare i Lätt B och därmed klubbmästare blev Maria Fredholm på Aramis, tätt följd av
Viktoria Grönvall på Fleur. Vinnare i Lätt C blev Lisa Wingö på Nelson och två blev Ylwa
Sjölin Wirling på Alison. Stort grattis till er!

Tävlingar 2023
Vi håller redan på att planera för tävlingar år 2023.

Klubben har ansökt om att anordna följande tävlingar:

Dressyrtävling för häst den 30 april

Hopptävling för häst den 4 juni
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Hopptävling för ponny den 18 juni.

Skriv gärna upp dessa datum i kalendern redan nu. Vi kommer att behöva funktionärer
till samtliga tävlingar.

Har du någon gång funderat på vad du kan bidra med till klubben? Har du undrat
vem det är som sköter alla tävlingar som anordnas på anläggningen? Du kanske
är sugen på att hjälpa till på tävlingar som funktionär?

Att jobba som funktionär på tävling är både roligt och utvecklande. Man får se sporten
från en helt annan sida. Ofta blir man del av ett riktigt gott gäng som jobbar tillsammans,
man lär känna andra i klubben som delar ens intresse - hästar!

För att klubben ska kunna arrangera tävlingar behövs hjälp från medlemmarna. Man
måste inte kunna allt, och man måste inte ens vara i närheten av hästarna om man inte
vill. Det finns gott om uppgifter som passar även den hästrädda föräldern som kanske
vill hjälpa till. Man kan till exempel hjälpa till i caféet eller bidra genom att baka inför
tävlingsdagen.

Man måste inte vara med på varje tävling, och man måste inte hjälpa till hela dagen om
man inte kan. Man kan också hjälpa till på städdagar innan tävling eller att bygga banan
dagen innan. All hjälp uppskattas!

AFRKs webbsida

Gilla AFRK på facebook

Ansvarig för nyhetsbrevet: Emily Eidevåg. info@afrk.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem hos AFRK.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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