
Ny termin och nytt stall!!!	  
Välkomna	  tillbaka	  efter	  sommaren	  alla	  Sork:ar!	  Som	  ni	  har	  sett	  har	  det	  hänt	  mycket	  under	  
de	  sju	  veckor	  som	  hästarna	  var	  på	  betet	  och	  nu	  börjar	  äntligen	  stallet	  blir	  klart.	  I	  veckan	  får	  
vi	  tillgång	  till	  alla	  boxar	  och	  då	  kommer	  ponnier	  och	  hästar	  få	  sina	  bestämda	  boxar.	  
Namnskyltar,	  krokar	  osv	  kommer	  komma	  upp	  de	  närmaste	  veckorna	  och	  den	  nya	  
sadelkammaren	  kommer	  också	  blir	  klar	  under	  september.	  Och	  då	  är	  det	  ju	  på	  sin	  plats	  att	  ha	  
en	  riktig	  invigning	  och	  det	  kommer	  vi	  ha	  söndagen	  den	  2	  okt.	  För	  att	  stallet	  verkligen	  ska	  
lysa	  kommer	  vi	  ägna	  förmiddagen	  från	  kl	  9	  med	  att	  städa	  efter	  svalorna.	  Sen	  kl	  12	  klipper	  vi	  
repet	  och	  inviger	  stallet	  med	  tårta	  och	  kaffe/saft.	  Kom	  och	  hjälp	  oss	  städa	  så	  vi	  får	  ett	  
skinande	  rent	  stall!	  

Men	  innan	  dess	  kommer	  vi	  anordna	  en	  hel	  helg	  med	  klubbtävlingar,	  24	  –	  25	  sept.	  Det	  blir	  
hoppning	  hela	  lördagen	  och	  dressyr	  och	  terränghopning	  på	  söndagen.	  Kafeterian	  kommer	  
vara	  öppen	  hela	  helgen	  och	  med	  utökad	  meny.	  Läs	  proppen	  som	  ligger	  på	  hemsidan.	  

Höstens	  teoriclinics	  kommer	  ägnas	  åt	  dressyr	  ur	  ett	  tävlingsperspektiv.	  Mer	  info	  om	  datum	  
och	  innehåller	  kommer	  snart.	  

Som	  ni	  vet	  har	  klubben	  både	  en	  tävlingssektion	  och	  en	  ungdomssektion	  och	  till	  vår	  glädje	  
finns	  nu	  också	  intresse	  att	  bilda	  en	  föräldrarsektion.	  Redan	  nu	  har	  ca	  15	  föräldrar	  anmält	  att	  
de	  är	  villiga	  att	  engagera	  sig	  och	  vi	  hoppas	  förstås	  att	  det	  kan	  bli	  ännu	  fler.	  Så	  anmäl	  ert	  
intresse	  till	  Jennie	  Brandgård	  på	  j_brandgard@hotmail.com.	  

Apropå	  barn	  och	  ungdomar	  så	  har	  vi	  fått	  pengar	  till	  ett	  ungdomsprojekt.	  Projektet	  riktar	  sig	  
till	  ungdomar	  i	  ålder	  10	  –	  15	  år.	  Vid	  fem	  olika	  tillfällen	  får	  ungdomarna	  lära	  sig	  mer	  om	  
hästar,	  deras	  sjukdomar,	  varför	  de	  beter	  sig	  som	  de	  gör.	  Dessutom	  blir	  det	  föreläsningar	  i	  
mental	  träning	  och	  hur	  ungdomarna	  kan	  stärka	  sitt	  självförtroende	  och	  sin	  gruppkänsla.	  Mer	  
info	  kommer	  på	  hemsidan	  och	  anmälan	  görs	  till	  ungdomar@sollentunaridklubb.com	  senast	  
den	  25	  september	  2016.	  
	  
Det	  var	  lite	  om	  vad	  som	  händer	  under	  hösten	  men	  ta	  för	  vana	  att	  gå	  in	  på	  hemsidan	  lite	  då	  
och	  då	  för	  detta	  var	  bara	  ett	  axplock	  om	  vad	  som	  är	  på	  gång.	  	  
	  
Avslutningsvis	  vill	  jag	  påminna	  om	  vår	  värdegrund,	  ni	  vet	  A	  till	  Ö	  –	  Ansvar,	  Trygghet	  och	  
Ödmjukhet.	  Nu	  under	  hösten	  kommer	  vi	  puffa	  mycket	  för	  Ansvar - med	  respekt	  och	  tillit	  tar	  vi	  
hand	  om	  varandra,	  hästarna	  och	  miljön	  vi	  vistas	  i.	  Med	  den	  nystart	  som	  vårt	  fina	  stall	  innebär	  
känns	  det	  extra	  angeläget	  att	  vi	  tar	  väl	  hand	  om	  hästarna	  och	  deras	  utrustning	  –	  det	  är	  ju	  vi	  
medlemmar	  som	  äger	  dem!	  Så	  om	  ni	  har	  möjlighet,	  kom	  lite	  tidigare	  till	  lektionen	  så	  ni	  hinner	  
tvätta	  av	  och	  rykta	  hästen,	  och	  ta	  för	  vana	  att	  alltid	  efter	  lektionen	  smörja	  in	  tränset.	  	  

Vi	  ses	  i	  stallet!	   	  

Lina	  

	  


