Till alla medlemmar i SFK

Stockholm 2016-01-17

Nyhetsbrev från styrelsen hösten 2015
Verksamhetsåret för SFK är tillända. Det har varit en hel del aktiviteter sedan vårens
nyhetsbrev. Vilka vi är i styrelsen? ser du om du går in på bifogad länk:
http://www8.idrottonline.se/StockholmsFRK-Ridsport/OmSFK/Styrelse20151/
I maj hade vi på Gröna banan en clinic i tömkörning för KG Svensson med efterföljande pubkväll som var mycket uppskattad. Under kvällen ställdes många frågor om tömkörningen till
KG där vi genom hans svar fick många nya infallsvinklar inom konsten att tömköra. En Pay
and jump hade vi i juni på Gröna banan tillsammans med Livdragonernas ryttarförning och i
september en lokal hopptävling vars resultat du kan läsa vidare om på SFKs hemsida:
http://www8.idrottonline.se/StockholmsFRKRidsport/Sektioner/Hoppsektionen/Lokalhopptavling20150906/.
Ryttarstadionmästerskapen i dressyr gick av stapel i september. Segrare och årets
vandringsprismottagare blev Sophia Norrthon på Captain Ior. På andra plats placerade sig
Ann Strömfeldt på Surprice Me och på tredje Lena Saari på Banzai. Vandringspriset har
Gustaf Svalling instiftat för SFK-medlemmar, ridskoleelever och privatryttare på
Ryttarstadion. Swartlings ridskola ställde upp med ridhus för både framridning och tävling.
Årets jaktsäsong hade i år vädrets makter på sin sida med bästa tänkbara markförhållande för
jaktridning. Ett stort tack till markägaren Kungliga Djurgårdsförvaltningen som låter oss få
rida på dessa marker i Nationalstadsparken. Årets jaktvinnare blev Ann Maria Säberg med
hästen Stampe och till året bästa jaktkamrat valdes Ulrika Thornander. Läs vidare på vår
hemsida, referat från åretsjaktsäsong skrivet av SFKs master Mikael Lindberg:
http://www8.idrottonline.se/StockholmsFRKRidsport/Sektioner/Jaktsektionen/Jaktsasongen2015/
I november hade vi återigen en lyckad pub-kväll denna gång tillsammans med Helena Persson
som berättade om sin fantastiska tävlingskarriär. Just nu femte rankad i Sverige med hästen
Bonzai.
Planeringen inför 2016 är i full gång. Här kommer några datum för arrangemang som vi ska
ordna:
Pay and Jump den 9/4, 7/5 och 21/5
Programridningar den 23/1, 20/2, 19/3 och 23/4 med Gustaf Svalling och Eva Brink som
kommer att döma.
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Stockholms Ryttarspel 17-19/6 med Konungens kanna, H M Drottningens pris och Gustav
Casparssons memorial.
Den 9-10/9, Prinsessans Madeleines fälttävlan för både ponny och häst.
Terrängträningar för Ulf Johansson.
Hoppträning för landslagryttaren Johan Lundin en gång i månaden på Kavallerikasernens
ridhus.
Working equitation clinics.
Vi får återkomma med fler träningserbjudanden så fort vi har dem klara. Håll utkik på vår
hemsida för mer information.
SFK är också mitt uppe i hyresförhandlingar med Nya Stockholms Ryttarstadion AB gällande
lokalhyror och disposition av ridhus. Om detta återkommer vi till vid årsmötet som kommer
att hållas i klubbrummet på Ryttarstadion torsdagen den 18 februari klockan 18.00
En annan stor händelse för SFK nästa år är att klubben fyller 130 år och vi firar också att
klubben har arrangerat 120 jaktsäsonger. Så vik redan nu i din kalender för jubileumsgala
lördagen den 29 oktober då vi kommer med kunglig närvaro, förhoppningsvis, fira SFKs
jubileum.
Vi vill till sist även påminna dig om att förnya ditt medlemskap för 2016. Enklast gör du det
genom att sätta in 400:- på SFK´s PG 254060-7. Ansökan hittar du under:
http://www8.idrottonline.se/StockholmsFRK-Ridsport/OmSFK/BlimedlemiSFK/
God fortsättning!
önskar
Stockholms Fältrittklubb

På uppdrag av styrelsen:
Björn Beckman
Ordförande
E-adress: bjornbeckman1@gmail.se
Mobil:+46 (0)70 558 91 83
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