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Ridhusträning för medlemmar i vinter!
Nu startar vi ridhusträning i Leksands ridklubbs nya fina stora ridhus (24x66 m). Från och med
6 november till 26 mars kommer vi att hyra tre timmar under 15 söndagar (varierar förmiddagar/kvällar, se hemsidan för datum och tider)
Egen träning där vi delar upp tiden så alla grenar får egen tid på i första hand halv plan. Hur
uppdelningen blir beror på hur många som köper kort. Förslagsvis kan agility ha 2 timmar, rally och
lydnad 1.5 timme var... och kanske några vill träna utställning en timme
På klubbens facebooksida kan vi prata ihop oss inför varje tillfälle...men naturligtvis får man vara där
alla 3 timmar varje gång om man vill. OBS!! Endast klubbens sida.
Vi får förvara agilityhinder, rallyskyltar och annat material i byggnaden så det blir smidigt å bra.
Köp kort för alla 15 tillfällen 400 kr på bg 835-0621 (eller byt in mot 40 poäng i poängjakten),
alternativt 50 kr per gång swishas till klubben 123 065 6034.
Kom ihåg att uppge; ridhusträning på din inbetalning!

31 oktober har vi sista ordinarie måndagsträningen för i år och så tar vi nya tag till vårterminen!!
7 november har vi tema Nya lydnadsreglerna! kl. 18.30 i klubbstugan. Vi går igenom vad
som gäller för tävlande i lydnad fr.o.m. 2017.01.01
Slutspurt i poängjakten!
Snart är det dags att sammanställa Era intjänande ideella timmar. Sista chansen att jobba in mer
poäng är utställningen 19-20/11 och där behövs det hjälp bl.a. till kök/servering/kiosk.
Nytt för i år är att precis alla som har jobbat och skickar in sina poäng, oavsett antal timmar, deltar i
ett lotteri med flera riktigt fina vinster!
Nivåer för belöning ser ut som nedan och kommer att vara presentkort i olika valörer hos följande,
Granngården, Quality K9, Restaurang Big Street.
Du som kommer upp i hela 40 poäng kan även välja gratis inomhusträning i Leksands Ridhus, där vi
kommer att ha hyrd träningstid under 15 söndagar i vinter.
10 poäng
(10 arbetade timmar)
20 poäng
(20 arbetade timmar)
30 poäng
(30 arbetade timmar)
40 poäng
(40 arbetade timmar)
Tidkorten i pärmen på klubben kommer vi att hämta in den 21/11.
Du som vill maila in en sammanställning över dina timmar/arbetsuppgift gör det senast 21/11 till
följande e-post: thunells@hotmail.com
Stort tack för Ditt engagemang! 
Hälsningar Styrelsen
Ett nytt nummer av klubbtidningen Gläfset kommer ut i december
maila material till ninach@live.se

