Nyhetsbrev 5 2017

Hej,
Året börjar närma sig sitt slut och vi börjar känna av den härliga julstämningen. Nu är det
dags att se tillbaka på året 2017 där vi har sett en glädjande medlemsökning från 230 till 252
medlemmar, vilket vi hoppas är ett bevis på att ni medlemmar har uppskattat de aktiviteter vi
har haft under året. Antalet juniorer och Young Riders är 42 st. Vi har en ny ungdomssektion
som vi hoppas ska växa under 2018.
Vi har ökat antalet ryttare som tävlar för SFK från 41 till 67 st.
Året inleddes med att vi hade traditionella Trettondagstävlingar tillsamman med
Livdragonernas Ridsportförening i Kavallerikasernens stora fina ridhus. Vi arrangerade
dressyrtävling och hopptävling under våren. SFK:s lag deltog i Allsvenskan i både dressyr
och hoppning.
I april ledde Micke Lindberg en Vårritt ut till Djurgården. I juni arrangerade Equestrian Games
Sweden EGS Ryttarspelen efter ett uppehåll på 7 år. Tävlingarna blev mycket lyckade.
Innan sommaruppehållet genomfördes en Gryningsritt i Stockholm under ledning av Lotta
Mantell. Under hösten har vi arrangerat Prinsessan Madeleines fälttävlan och nytt för SFK en
tävling i Working Equitation WE.
Vi har också haft träningsverksamhet under året med Helena Persson, Ulf Johansson, Johan
Lundin och Lotta Knutsson. Gustaf Svallings vandringspris tävlades det om i september och
segrade gjorde Josefine Borg på sin fina Marseille.
Jaktsäsongen har genomförts med traditionella 5 förjakter med avslutande Hubertusjakt den
121 i ordningen ute på Gärdet lördagen den 4 november. Segrade gjorde Therese Lingberth.
Dagens avslutades med Hubertusbal på Kavallerikasernens Officersmäss och till Bäste
Jaktkamrat utsågs AnnMarie Åhman.
Den 17/12 blir det Glöggritt. Från Ryttarstadion under ledning av Lotta Mantell kl 10.00 och
målet är Södra Djurgården och tillbaka.
Redan nu på torsdag den 14 december har vår nya ungdomssektion bjudit in Helena
Persson för en frågekväll. Plats gröna stugan på Ryttarstadion.
Tid: 17.45-20.00
Pris: 150kr senior, 100kr junior/ungdom.
Anmälan via sms till Malin Sköld 0709-849496

UNDER 2018 PLANERAR VI FÖLJANDE:

•

Gryningsritt

•

weekendträning i dressyr i februari

•

SFK lag anmälda till Allsvenskan i dressyr och hoppning

•

dressyrtävling 28/4 2

•

hopptävlingar 1 maj och 13 maj

•

Stockholms Ryttarspel i juni.

•

Fälttävlan i september

•

dressyr och hoppträningar.

•

Ny jaktsäsong startar i slutet september med efterföljande Hubertusjakt och
Hubertusbal den 3 november alltså på hubertusdagen.

Närmare info på vår hemsida.

Styrelsen önskar en God Jul och ett Gott Nytt År!

