NYHETSBREV
För Uppsala Ponnyklubbs medlemmar nr 1 2017

Obs!! nytt år= ny
medlemsavgift
Kom ihåg att betala in din
medlemsavgift för 2017
Junior 200 kronor, senior
250 kronor, betalas in på
UPK´s bg 798-7365
Skriv namn + ridtid/grupp
Är du ny medlem vill vi att du
mejlar dina uppgifter till oss:
Namn, personnummer,
adress, mobilnummer

Cafeterian

Sportlov vecka 8

Vi försöker hålla cafeterian
öppen vid tävlingar, pay and
jump och liknande
aktiviteter. Försäljningen i
cafeterian ger ett välkommet
extratillskott i föreningens
kassa samtidigt som det är
en trevlig service mot våra
medlemmar och besökare.

Vecka 8 är det sportlov och eleverna har ledigt från skolan. Det är
ridning som vanligt på ridskolan em/kvällar men dagtid har vi
teorikurser och dagridläger (måndag- onsdag) Anslag kommer upp
i stallet och på vår hemsida: uppsalaponnyklubb.se

Se datum på vår hemsida:
uppsalaponnyklubb.se

Vi började den 2 januari (vecka 1) och slutar den 11 juni (vecka 23)
vårterminen är totalt 23 gånger

Vill du hjälpa till? Kontakta
kontoret: upk@telia.com

Betalningsdatum för ”gamla elever” är:

Skåphyror

30 december för delbetalning 1 + medlemsavgift

Kom ihåg att betala
skåphyra för vårterminen
2017 senast den 1 januari,
vill du inte längre hyra skåp
så mejla till kontoret, ta bort
din lapp och töm skåpet. Är
skåpet inte tömt innan den 1
januari så får man betala
hyran för vårterminen.

Vårterminen är igång
Det har redan hunnit gå tre veckor på vårterminen

30 december för fullbetalning + medlemsavgift

30 januari för delbetalning 2
Betalningsdatum för ”nya elever” är:
30 januari fullbetalning + medlemsavgift alt.
30 januari delbetalning 1 och medlemsavgift
28 februari delbetalning 2
Har du inte fått information om betalning? mejla till kontoret så får
du en ny prislista.

Klubbkläder
Ni har väl inte missat att vi
har klubbkläder?
Vi samarbetar med
Strömsbergs gård, som
ligger utanför Täby, så
antingen kan man åka dit
och handla eller så besöker
man deras webbshop, länk
finns via hemsidan. Vi
hoppas att ni blir nöjda med
de produkter vi valt ut,
saknar ni något så är ni
välkomna att kontakta oss
så tittar vi på om det är
något vi kan ordna.

Påsklov vecka 15
Kom ihåg att i år är det ridning som vanligt på påsklovet.
Vi kommer att ha samma upplägg som sportlovet, mer information
kommer lite längre fram.

Sommarlov vecka 24-31
Sommarens kurser och läger planerar vi ha klart i slutet av februari
så håll utkik på hemsidan och i stallet.

Show
med OS-ryttaren Mads Hendeliowitz
Lördagen den 4 februari kl 15 00, insläpp från 14 30
Plats: Sigtunabygdens Ryttarförening, vita ridhuset
Enklare servering finns på plats
Hör Mads berättelse om sin väg till OS, samtidigt som han rider
och visar oss sitt träningssystem. Mads är otroligt underhållande att
lyssna till och lätt att förstå. Vi välkomnar ryttare och
hästintresserade på alla nivåer
Ungdomar upp till 20 år med medlemskap i UPK eller SBRF går in
gratis om ni bokar er biljett senast den 20 januari, via mejl
upk@telia.com resp. sigtuna.ridskola@telia.com

Klubbtävlingar vår-17
22/1
29/1
5/2
19/2
23/2
5/3
12/3
26/3

Klubbdressyr
Klubbhoppning
Klubbdressyr
Klubb WE
Pay and jump
Klubbhoppning
Klubbdressyr, låg
Klubbhoppning, låg

Biljettpris: 100 kronor, köp din biljett genom att betala in via Bg
5910-3200, biljett hämtas på plats vid ingången.
Biljett kan även köpas på plats samma dag i mån av plats, då sker
betalning via swish eller kontant.
Lotteri med fina priser! Varje biljett innehåller ett lottnummer där vi
efter showen lottar ut fina priser skänkta
av bland annat Granngården, Hööks, UPK och SBRF.

Det tillkommer Pay&Jump,
Pay&Ride, Pay&WE,
allteftersom, håll utkik på
hemsidan.
Ni anmäler er i stallet
(utanför sadelkammaren) alt.
på mejl till upk@telia.com

På bilden: Barichello, Monarch och Marcato

