BOGBLADET
Vårterminen är i full gång

Nu har vårterminen pågått ett bra tag med
ridlektioner och andra aktiviteter. Nya som
gamla medlemmar har kommit igång. Det
har också varit ett flertal lov-aktiviteter och
träningstävlingar. Håll utkik på hemsidan
www.bogesundslandetsryttare.se eller på
ridskolans facebook ”BLR”, där finns alla
aktiviteter med.

Tävlingar
Vårens tävlingar på Bogesunds gård
• 1 maj Lokaltävling ponnydressyr
• 7 juni KM hoppning ponny och häst
Funktionärer till tävlingarna
Vi är i stort behov av funktionärer som kan
stödja verksamheten. Du behöver inte vara
häst- eller ridkunnig för att hjälpa till. Har
du möjlighet att vara speaker, protokollförare, lappspringare eller liknande. Skriv då
upp dig på anslag i stallet eller maila till
ridskolan eller till styrelsen. Se epostadresser på sidan två i Bogbladet.

BUS-kul och filmkväll
Under Kristihimmelfärdshelgen anordnas
BUS-kul och filmkväll. Välkomna att anmäla er via anslag på anslagstavlan i ponnystalet.
Måla hinder
BUS planerar att måla tävlingshinder. Är
det någon som har möjlighet att skänka
färg eller penslar mottas det med glädje.
Ungdomssektionen kommer att fråga olika
företag i Vaxholm om de vill sponsra ridklubben, och därefter måla ett hinder i
sponsorernas färger. Dessa hinder kommer
endast att användas under tävlingar.

Nu har vi en ännu bättre
olycksfallsförsäkring

Den gemensamma olycksfallsförsäkringen
som Svenska Ridsportförbundet tecknat för
sina medlemsföreningar har utökats med
ytterligare ett område. Bogesundslandets
ryttare är nu försäkrade även under enskild
ridning eller träning. Se information på
anslagstavlan i Insikten. Läs gärna mer om
försäkringen på www.ridsport.se

Klubbkläder

Dina klubbkläder beställer du via Sjöhagen
wears webbplats.
www.sjohagen.com/sv/articles/781/bogesu
ndslandets-ryttare.
Du finner även länken på Bogesundslandets ryttares klubbshop.

Vårens BUS-aktiviteter
Bogesunds ungdomssektion anordnar
många trevliga aktiviteter. Under påsklovet
genomfördes den uppskattade ÄGG-jakten
vilken gladde både små och stora ryttare.
Vill du vara med på några roliga aktiviteter
som anordnas av BUS under våren så håll
utkik på anslagstavlan.

Information från ridskolan
Förberedelserna för vårens idrottslyft pågår. Skolungdomar från Vaxholm kommer
att få möjlighet att prova på hur det är att
rida och vara i stallet. Planering inför
sommarens ridläger är också i full gång.
Nytt underlag i ridhuset
I ridhuset har ett gediget arbete utförts under årets första kvartal, då ridhuset fått ett
nytt underlag enligt konstens alla regler.

Skåp
Är du intresserad av att ha ett skåp på
”Stället” maila då till styrelsen. För att få
ha ett skåp på stället måste vissa kriterier
uppfyllas. Du skall rida minst två gånger/
vecka eller rida en gång/vecka och vara
medhjälpare en gång/vecka. Skåpanvändare ansvarar för att städa ”Stället” och
tilldelas en städvecka var enligt rullande
schema.
HULK = Häst och ungdomsledarkurs
Stockholms läns ridsportsförbund har valt
att lägga sin häst och ungdomsledarkurs på
Bogesunds ridskola.
Ridskolans aktiviteter – Vill du
hjälpa till?
Vi söker alltid medlemmar och anhöriga
som vill vara med och ordna aktiviteter,
som exempelvis höstens SPÖÖK, helt enkelt roliga saker som stärker klubbkänslan,
utan att man måste vara ridkunnig. Hör av
dig till styrelsen om du är intresserad!

BLR hemsida

Här hittar du information som:
• Aktuella nyheter
• Planerade aktiviteter
• Utbildning
• Tävlingar
• Styrelsen
• Ungdomssektionen
• Klubbkläder
• Märken, länkar och mycket mer
www.bogesundslandetsryttare.se
Titta även på klubbens Facebooksida för
att hålla dig uppdaterad om vad som händer på ridskolan och i klubben.

Tävlingskommittén Ansvarig
Josefin Haraldsson Laakssonen
Tävlingskommittén behöver utvidgas. Vill
du hjälpa till? Vi söker en administratör
och en pris-ansvarig. Om du är intresserad
hör av dig till Josefin.

Förtroendevalda i BLR
Styrelsen
Ordförande - Helene Lindstrand
Vice ordförande – Eva Bång Bernstone
Sekreterare – Tina Mellquist
Sekreterare – Sophia Ivarsson
Kassör/suppleant – Stefan Odevall
Ledamot – Terese Norberg
Ledamot – Helena Åkersten
Ledamot – Lena Jerkeman
Suppleant -Ulrika Dolkow
BUS representant - Sara Palmdal

BUS ungdomssektionen
Ordförande – Emelie Voss Rader

Webbredaktör
Jackie Braconier

Valberedning

Sammankallande - Ann Lind
Ledamot - Maria Ulvsgärd
Ledamot - Josefin Haraldsson Laakssonen

E-postadresser
Följande e-postadresser är aktuella:
Styrelsen: Blr.ryttare@gmail.com
Ridskolan:
Ridskolan@bogesundslandetsryttare.se
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