Nyhetsbrev 4 2017
Hej alla,
Höstsäsongen är i full gång och det verkar vara full fart på er också. Vi har noterat att många
av er är ute och tävlar för fullt. Vi ser också att det går riktigt bra för många och det är vi
såklart jätteglada för. Skicka gärna in resultat och bilder så att vi kan fortsätta rapportera.
Vi vill passa på att ge ett extra stort grattis till Saga Souvanen och hennes häst Nu eller
Aldrie som knep bronset i Junior SM i fälttävlan i juni.
Tidigare i somras deltog även Saga i Junior EM på Irland där hon tillsammans med det
svenska laget slutade på en sjätteplats.

Den 7 september anordnade vi Gustaf Svallings Vandringspris för SFK medlemmar och
uppstallade på Ryttarstadion. Resultat enligt nedan:
1. Josephine Borg Marseille
2. Elin Lindén Ztradivarius
3. Cecilia Göransson Fiston dÉlzenwalle
4. Karin Trigell Splendid 2 Socks
5. Amalia Thoors Eros
Charlotta Mantell Lotus
Susanna Berg Caesar
Jenny Harold Popaea
Sofia Norin Viktor
Lovisa Forsman Arktis
Madeleine Marion Edens Jade
Ellie Boye Lazio Magi
Maud Stark Maja
Helgen fortsatte sedan med lokal och regional tävling i fälttävlan ponny och ridhäst den 9 10 september.
Stort grattis till SFKs Jenny Harold på Poppaea (15) som stod som segrare i H 90.

Nyheter från sektionerna:
Dressyr
Dressyrsektionen har för avsikt att SFK ska starta med två lag till våren. Ett lag till division 2
och ett lag till division 3.
Anders Boye har tagit på sig att vara lagledare för division 3 laget.
Mer information kommer läggas upp på facebooksidan.
Har ni frågor eller vill anmäla ert intresse så hör av er till maud.stark@comhem.se

Hoppning
Tyvärr så kunde SFKs division 3 lag inte starta i första omgången i allsvenskan förra helgen
pga. en olycka. Alla gjorde allt de kunde för att försöka få ihop ett lag men man får inte låna
ryttare från andra klubbar i division 3 så det gick inte. Detta innebär att vi inte kan delta i
andra omgångarna tyvärr.
Hoppsektionen meddelar när det är dags att samla nya krafter för lag till våren. Klubben ser
också över datum för träningar i höst för Helena Persson och Henrik Ankarcrona.
Jaktsektionen
Jaktsäsongen är snart här och första jakten är sista lördagen i september.
Hubertusbalen hålls som traditionsenligt efter den Hubertusjakten den 4 november.
Alla datum och mer information om jakterna finns att läsa på SFKs hemsida.
Den 24 september anordnar SFK i samarbete med Mälacupens finalomgång
lätt till Svår klass i WORKING EQUITATION.
Läs mer om tävlingen på vår hemsida.

