NYHETSBREV
För Uppsala Ponnyklubbs medlemmar nr 3 2017

RM working equitation
Helgen den 5 – 6 augusti
kommer uppsala ponnyklubb
anordna riksmästerskap i WE.
Vi kommer behöva funktionärer
som tex banpersonal,
cafeteriapersonal mm det finns
en uppgift för alla
Vi söker även sponsorer till
tävlingen. Dels små gåvor ( ex
nyckelband, vattenflaskor,
pennor mm) till goodiebags
som deltagarna kommer få
men även priser till placerade
ekipage. Varje sponsor får sin
logotype på vår hemsida med
länk till sin webbplats.
Sponsorerna kommer självklart
även nämnas/synas på
tävlingen.
Sponsorer eller funktionär
mejla till upk@telia.com
WE är en ridsportgren som har
precision, fart och spänning så
kom och titta på våra tävlingar i
augusti.

STORA KOMPISDAGEN
Kom och träffa nya kompisar under en jätteskojig dag!

Måndag 14 augusti kl 10.00 – 15.00
Anmälan via mejl upk@telia.com namn + ålder senast den 10 augusti
Samtliga barn och ungdomar som är medlemmar i UPK är inbjudna,
såväl elever, skötare som ni med egen häst är välkomna.
Ålder ca 7–20 år
Dagens ämne är: UPK- en plats där alla är välkomna
Dagen är uppdelad i olika stationer, där vi jobbar med workshops, lekar,
femkamp, gemenskap, kamratskap, självkänsla, självförtroende.
Dagen leds av UPK:s ridlärare samt inbjudna föreläsare
Vid lunch grillar vi korv, meddela om du har specialkost. Dagen avslutas
med glassbuffe
Stora kompisdagen är gratis!

Kom ihåg att anmäla till hösten
Kom ihåg att anmäla dig till höstterminen 2017. Bokningsavgiften skulle
varit betald den 30 maj, mejla kontoret omgående om du har glömt
anmäla dig. Vi kommer skicka ut påminnelser nästa vecka och därefter
börja flytta om och fylla upp grupperna.
Har du inte fått information om anmälan till hösten på mejl så kontakta
kontoret så kan vi kontrollera att vi har rätt mejladress. Vet du att du ska
sluta rida till hösten vill vi gärna att du meddelar det till oss.
Information om hösten finns på hemsidan under nyheter:
uppsalaponnyklubb.se

Sommar 2017
Översikt. Det finns enstaka platser kvar på vissa läger.
Vecka 24:
Vecka 25:
Vecka 26:
Vecka 27:
Vecka 28:
Vecka 29:
Vecka 30:
Vecka 31:
Vecka 32:
Vecka 33:

Dagridläger 1 junior nivå 3-5
Dagridläger 2 junior nivå 3-5.
Specialläger junior + senior nivå 6-uppåt
Juniorridläger nivå 1-4.
Temadagsläger junior + senior nivå 6-uppåt
Vuxenläger, möjlighet att komponera ihop sitt eget läger.
Familjeläger måndag - onsdag
We läger nivå 4 + privat med egen häst.
Dressyrkurs nivå S8 – uppåt
kick off läger nivå träning+ privat med egen häst
Ridskolan börjar!
”stora kompisdagen”

Mejla anmälan till upk@telia.com
Information och lediga platser finns på hemsidan under nyheter
www.uppsalaponnyklubb.se

Skåphyra
Kom ihåg att betala skåphyra för höstterminen, 1 termin kostar 150 kronor, gäller
från 1 juli. 2 terminer kostar 250 kronor.
Vid frågor eller vill du hyra ett skåp kontakta kontoret på upk@telia.com

