
Juli
Här kommer en sommarhälsning från
AFRK och en sammanfattning av vad
som skett i klubben under andra delen av
våren!

På gång
Vecka 32 och 33 dagridläger

Vecka 34 ridskolan börjar

9 okt KM i dressyr

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

Pållen-Kollen juli

Presentation av personal - Louise
Östgaard

Louise Östgaard

Gick ridledareutbildning (RIK 0) år 2000 och jobbade tidigare på Borås Fältrittklubb som
ridlärare. Louise kom till AFRK 2019 och har tävlat Lätt A i hoppning och dressyr. Hon är
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också Fysioterspeut och diplomerad hästunderstödd coach och driver därigenom
klubbens hästunderstödda insatser för personer med psykisk ohälsa.

Louise håller i ridlektionerna på tisdagseftermiddagarna och hästunderstödda insatser
på fredagsförmiddagarna.

Div III dressyr

Den 24 april anordnade AFRK division 3 i dressyr.

På förmiddagen var det en förklass med programmet Lätt B1. I den kom Anna Rehnberg
och Fleur på en tredje plats!

På eftermiddagen var det lagtävling även den i programmet Lätt B1. Fem lag tävlade
Askims fältrittklubb (AFRK), Torslanda ridklubb (2 lag), Kongahälla ridsällskap och
Partille ridklubb.

AFRK gjorde en jättefin insats och vann lagklassen! I AFRKs lag tävlade Anna Rehnberg
på Fleur, Malin Lekman på Thycho, Ester Dahlöf på Milton och Cecilia Wahlgren på
Alison.

I lagtävlingen fick vi hela tre individuella placeringar där Malin och Thycho kom på en
tredje plats, Anna och Fleur på en femte plats och Cecilia och Alison på en sjätte plats.
Stort grattis till er!

KM i hoppning
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Den 29 maj avgjordes klubbmästerskap i hoppning på AFRK. Dagen inleddes med en
lägre Pay&Jump för våra äldre hästar. Därefter en Pay&Jump för de som önskade innan
klubbmästerskapet startade.

Efter en rafflande final tog Majsan Böhm och Acke hem segern med minsta möjliga
marginal till tvåan Jessica Duerlund och Lord. Stort grattis! I klassen fanns det två
placeringar, men Lisa Lundin hade tredje bäst resultat.

Gräshoppet 2022
Den 18 och 19 juni anordnades sommarens tävlingar på vår fina gräsbana. På lördagen
hade vi omkring 40 starter på häst och på söndagen hade vi omkring 100 starter på
ponny av olika kategorier. Vädret visade sig från sin bästa sida och vi fick en härlig helg.

 

Vi vill tacka alla funktionärer, tävlande och sponsorer för att ni deltog och möjliggjorde
detta!

Anläggningssektionen
Till alla er som hjälper till!

 
Vi i Anläggningssektionen vet att ni är många som hjälper till löpande med olika saker i
stallet. Vi behöver få koll på vem som gör vad och när för att kunna planera bättre. Så
snälla skicka ett litet kort mail till anlaggning@afrk.se Det kan t.ex. vara ifall ni
regelbundet städar toaletterna eller någon annan del, planterar blommor ibland m.m.
Stort tack för er insats!

Bästa hälsningar.A-sektionen
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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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