LFK medlemsbrev Augusti 2018

Vilken sommar vi haft och vilka
framgångar klubben skördat. Ett lagDM i Nykyrka, ungdomar som far
fram i Falsterbo och snart får vi hålla
tummarna för Malin BaryardJonsson i VM. Inom styrelsen kan vi
tyckas dåliga på att uppmärksamma
allt som händer utanför Smedstad
ridsportcenter och det håller vi med om. Vi behöver hjälp från er medlemmar för att sprida
våra äventyr i hästvärlden. Meddela oss så lägger vi ut på hemsidan och sociala medier. Det är
alltid roligt att läsa om klubbmedlemmar.
En intressant höst väntar med fullspäckad medlemsvecka 17-23 september (v.38). På
Smedstadridsportcenter har medlemmar möjlighet att ta ridborgarmärket och troligen även
prova klubbkläder. Ungdomssektionen Pionjär kommer berätta om sin verksamhet och det
finns möjlighet att prata med LFK:s styrelsemedlemmar, vi kommer finnas i entrén under
ridskolelektionstid. Måndagen den 17 september bjuder vi i LFK:s privatryttare till ett
medlemsmöte och veckan avslutas med fest för medlemmar och funktionärer.
Flera körträningar har bokats in på Smedstad under hösten och i november genomförs
Hjulkul. Det kommer vara full fart på hästar och vagnar.
Ungdomssektionen har för länge sedan dragit igång planeringen inför deras årliga Luciashow.
Temat är än så länge hemligt och vi hoppas att många barn och ungdomar kommer delta i
träningarna under hösten. De brukar ha väldigt roligt. Sista träningshelgen är den 1-2
december och själva showen är den 8 december.
6 oktober genomför vi en lokal/regional dressyrtävling för storhäst och 3-4 november
genomför vi lokala/regionala hopptävlingar för både ponny och storhäst. 17 november har vi
klubbmästerskap i dressyr och 15 december är det klubbmästerskap i hoppning.
Boka även in den 26-28 oktober. Då kommer Grand Prix Tour finalen avgöras på Smedstad
ridsportcenter och LFK är medarrangör. Då kommer absoluta toppeliten av dressyrryttare att
rida finalen i Linköping.
Tack vare våra tävlingar får vi intäkter som vi kan använda till andra roliga event eller till
ungdomssektionens verksamhet. Till dessa arrangemang behövs funktionärer. Är du
intresserad av att få se tävlingarna på nära håll och lite bakom kulisserna så hör av dig till oss,
alla kontaktuppgifter finns på hemsidan www.linkopingsfaltrittklubb.se. Kom gärna med
synpunkter och idéer som kan utveckla vår verksamhet.
Vi ses i stallen och på tävlingsbanorna! /styrelsen LFK

