Stockholms Fältrittklubb

Till alla medlemmar i SFK
Stockholm 2016-07-06

Nyhetsbrev från styrelsen juni 2016
Stockholms Fältrittklubb (SFK) är idag en ganska liten klubb mätt till antalet medlemmar
samtidigt är vi Sveriges äldsta ridklubb som bildades 1886. I år firar SFK 130 års jubileum
med Hubertusbal lördagen den 28 oktober så boka datumet redan nu i din kalender så du
inte missar balen. Under våren har vi med hjälp av vår kanslist Monica arbetat med
medlemsvärvning. Vi har skickat ut mail med påminnelser till tidigare medlemmar om att vi
gärna vill att de ska förnya sitt medlemskap. Arbetet har varit lyckosamt och vi har
lyckats öka medlemsantalet med ett 30-tal under mars - maj. Vi har också fått in fler
tävlingsryttare vilket vi är väldigt glada för. SFK är i stort behov av att få upp antalet
medlemmar och vi behöver få in fler ungdomar. Vill du hjälpa oss att värva medlemmar?
Kanske känner du någon som vill tävla för SFK och vara med på våra aktiviteter och
träningar? Kanske känner du någon som har varit medlem tidigare år och som vill bli medlem
igen. I så fall be dem gå in på SFK:s hemsida www.sfk.a.se och klicka in på Bli medlem. Stort
tack för din medverkan.
I slutet på maj höll KG Svensson och Ulf Johansson en clinic på Gröna Banan. Evenemanget
var uppskattat och ett 50-tal personer kom. Grillad korv och dryck serverades mot en ringa
slant.
Inom dressyrsektionen planerar vi nu inför höstens aktiviteter med bl.a. Gustaf Svallings
Vandringspris. Vi återkommer om närmare tidpunkt. Klubben hade en programridning under
våren som var en succé och därför planerar vi fler under kommande säsong. Tyvärr fick vi
ställa in vårens dressyrtävling på grund av misstänkt influensa på Ryttarstadion. Klubben har
också representerat med ett lag i Allsvenskan Div II i våras och kommer även göra det till
våren 2017 och förhoppningsvis även med lag till hösten 2017 i Div I och Div III.
Dressyrsektionen ser därför fram emot många anmälningar om intresse att vara med i något
lag. Mejla därför gärna ditt och hästens namn och på vilken nivå ni är på till:
dressyrsektionen@stockholmsfaltrittklubb.se
Under våren har hoppsektionen deltagit med lag i Allsvenskan, hoppning, häst i både div 1
och div 2. I division 2 slutade vi på 7:e plats av 14st startande lag och i division1 slutade vi på
en 6:e plats efter omg. 1 och 2, endast 5 lag gick vidare till omgång 3 och 4 finalen på
Ryttarstadion, ”stolpe ut” kan vi säga… Vi planerar att anmäla både div 1 och div 2 2017!
Anmäl vänligen intresse till: hoppsektionen@stockholmsfaltrittklubb.se
Ett stort TACK till alla som red i lagen i respektive divisioner – vi kommer igen nästa år!!!
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Till hösten 2016 har vi anmält oss till följande:
Allsvenskan, hoppning- häst, div 3 hösten 2016 anordnas av Stockholms Läns
Ridsportförbund och rids som en lokal tävling under hösten. Lag består av tre eller fyra
ekipage som rider 1.00 m bed A:1a i omg 1 och 2, omg 3/ final rids i 1.05 m bed A:1a. I lag
med fyra ekipage skall en ryttare vara junior -18 år alternativt ung ryttare -21 år. De tre
främsta resultaten räknas. Omgångarna under HÖSTEN 2016 arrangeras av:
Omg 1: 11 september Värmdö Ridklubb
Omg 2: 25 september Hufvudsta Ridklubb
Omg 3: 16 oktober Bromma Ridklubb
Allsvenskan, hoppning – häst, div 3 och kontaktperson om du är intresserad är:
Sara Hofmann, sarahofmann@hotmail.com eller via telefon, 0735 31 77 37
PONNYALLSVENSKAN HOPPNING Div II 2016 anordnas av Stockholms Läns Ridsportförbund
och rids som en lokal tävling under hösten. Omgång 1 och 2: Lätt C bed A:1a. Omgång
3/Final: Lätt C + 5 bed A:1a. Omgångarna under HÖSTEN 2016 arrangeras av:
Omgång 1 den10 september Roo Gård Ryttarklubb och omgång 2 den 2 oktober Stäket
Ryttarnas Hästsportförening .
Allsvenskan, hoppning – ponny, div 2 och kontaktperson om du är intresserad är: Karin
Widmalm, k.widmalm@gmail.com eller via tfn. 0703 10 71 03
I mitten på juni arrangerade SFK en hoppträning för Helena Persson på Gröna Banan.
Intresset att hoppa för Helena var stort och 20 ryttare deltog fördelade på 4 grupper. Det var
både SFK ryttare och ryttare från Livdragonerna samt några från andra klubbar. Vår
förhoppning är att kunna hålla en liknande träning i augusti.
SFK genomförde regionala hopptävlingar på Gröna banan 18-19 juni med
Ridsportallsvenskan division 1 omgång 3 på lördagen och omgång 4 med final på söndagen.
Vann division 1 gjorde laget Jump Club från Enköping.
Trots ihållande regn under lördagen höll banan fint och vi kunde genomföra dagens tävling
med många fina ritter samt inga incidenter. Glädjande var att Ulf Johansson tog hem segern i
1.15 hoppningen i och med en dubbelnolla och snabbast tid, grattis!!!
Söndagen bjöd på vackert väder och banan höll högsta klass gällande underlaget samt
banbyggnationen av Björn Beckman.
Återigen fick vi glädjas åt ett hemmaekipage i form av Sofia Northon som tog en topp 3
placering, grattis!
Tusen och åter tusen tack till alla som hjälpte till att genomföra dessa tävlingar och som såg
till att det blev en succé!
Ett extra stort tack till Kristina Almquist som fixade alla funktionärer, Janne som ordnade en
fantastisk servering, Yvonne Swahn med sina kunskaper i sekretariatet, Gittan med priserna,
samt alla andra (ni vet vilka ni är…!) ett stort TACK!!!
Nu blickar vi framåt och ser till att nästa års hopptävlingar blir sååå mycket bättre!!!
Det går alltid bra att skicka mail till hoppsektionen@stockholmsfaltrittklubb.se , alt. ringa
sammankallande i hoppsektionen på tfn. 0708 47 48 46 (Benny Säldemar) vid ev. frågor.
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Det var några år sedan vi hade fälttävlan på Ryttarstadion så nu tycker vi det är dags igen att
ta upp SFKs traditionella Prinsessans Madeleines fälttävlan. Fälttävlanssektionen förbereder
sig för fullt inför höstens fälttävlan den 9-10 september med ponny P90,CNC* och häst H90,
H100 med Anton Synnerdahl som terrängbanbyggare. Om detta återkommer vi med mer
info längre fram på vår hemsida.
Vi har också regelbunden träning för Ulf Johannson på vår anläggning mer info om detta
finner du på Facebook https://www.facebook.com/groups/795971643827993
Inom Jaktsektionen har förberedelserna inför årets Jaktsäsong påbörjats. Det som har gjorts
är att kontakter har tagits med markägaren Kungliga Djurgårdsförvaltningen samt Polisen för
att reda ut tillstånden för årets säsong. Vi har också slängt ut en trevare till
Djurgårdsförvaltningen om en rävsvans. Vidare har miniatyren av Karl den XII beställts så att
fjolårets bästa jaktkamrat Ulrika Thornander får ett fint minne med sig när hon på
Hubertusbalen lämnar över den stora statyn för att ett år vara hos årets bästa jaktkamrat.
Medaljer är även med i planeringen och måste i god tid beställas vilket också nu är gjort.
Inbjudan till säsongen är klar och kommer att publiceras i dagarna både på hemsidan och på
Facebook. Den första förjakten rids den 24 september och Hubertusjakten rids den 29
oktober då även SFK har sin Jubileumsfest! SFK fyller 130 år och vi har ridit 120 jaktsäsonger.
Du kan läsa vidare om alla aktiviteter på SFKs hemsida:
http://www8.idrottonline.se/StockholmsFRK-Ridsport
Vilka vi är i styrelsen som planerar allt detta? ser du om du går in på bifogad länk:
http://www8.idrottonline.se/StockholmsFRK-Ridsport/OmSFK/Styrelse20151/
Med anledning av att SFK har fått ett bud på våra aktier i Stockholms Ryttarstadion AB i
likvidation från ägaren Hallskär AB till Nya Stockholms Ryttarstadion AB på 1,5 Mkr. Styrelsen
har därför utlyst till en extra föreningsstämma tisdagen den 28 juni klockan 18 i
klubbrummet på Ryttarstadion för att besluta om vi ska anta budet eller inte. I budet ligger
också överenskommelse om ridhustider 20 dagar under säsongen höst-vintern 2017 och ett
tre års hyresavtal på lokaler. Vid extra föringsstämman den 28/6 beslutades det enhälligt
att anta budet enligt ovan.
Med bästa sommarhälsningar
Styrelsen i Stockholms Fältrittklubb
Björn Beckman
Ordförande
E-adress: bjornbeckman1@gmail.se
Mobil:+46 (0)70 558 91 83
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