NYHETSBREV
För Uppsala Ponnyklubbs medlemmar nr 6 2016

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

Julshow
Söndagen den 4
december kl 13 00 – 15
00, insläpp från 12 00,
mer info på hemsidan/FB.

Ny hemsida
Inom kort kommer vi öppna vår nya hemsida Adressen är
densamma www.uppsalaponnyklubb.se
Hemsidan ligger via idrottonline och blir bäst om man använder
Mozilla Firefox, Google Chrome alt Internet Explorer 10 el senare
som webbläsare.

Bildruta

Vi hoppas att ni som medlemmar kommer uppskatta den nya
hemsidan, vi har försökt att göra den enkel att söka på, tydlig och
lättmanövrerad.
Självklart kommer det säkert att dyka upp några ”barnsjukdomar”
även fast vi lagt mycket tid på korrekturläsning mm.

Skåphyror
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.

Hittar ni några större fel, eller saknar något så är ni välkomna att
kontakta oss, då hemsidan är till för våra medlemmar.

Terminstart
Vårterminen börjar den 2 januari (vecka 1) och slutar den 11 juni (vecka
23) totalt 23 gånger
Betalningsdatum för vårterminen är:
30 december för fullbetalning + medlemsavgift
30 december för delbetalning 1 + medlemsavgift
30 januari för delbetalning 2

Klubbkläder
Ni har väl inte missat att vi
har en ny leverantör av
klubbkläder? Vi samarbetar
numera 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.

Julkurser
Kom ihåg att anmäla er till julkurserna
Vi har dagridläger vecka 1 när skolorna fortfarande har jullov.

18 december söndag Terminen på ridskolan slutar
19-20 december mån-tis Dress/Hopp Therese P1-P3
19-20 december mån-tis Dress/Hopp Anette Familjeläger
19-20 december mån-tis Dressyrkurs Ulrika SDr,Tr,S10,Priv
21-22 december ons-tor Dress/Hopp Linda Å P4-P6
21-22 december ons-tor Dressyrkurs Linda B P6/S6uppåt
21-22 december ons-tor Hopp Joanna P7/S7 och uppåt
23 december fre Bonusridning A+B sk.13-16 + fika
24-26 december lör-mån JULSTÄNGT
27-28 december tis-ons Hoppkurs Therese P5-P7
27-28 december tis-ons Dress/Hopp Anette S4 och uppåt
27-28 december tis-ons Dressyrkurs Frida S5 och uppåt
29-30 december tor-fre Dress/Hopp Erica P3-P5
29-30 december tor-fre Hoppkurs Gabbi Fträn/Trän/Priv
29-30 december tor-fre Hoppkurs Linda B P8/S8 och uppåt
31/12-1/1 lör/sön NYÅRSSTÄNGT

Klubbtävlingar vår-17
6/1
8/1
22/1
29/1
5/2
19/2
23/2
5/3
12/3
26/3

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

Det tillkommer PaJ, PaR,
PaWE, allteftersom, håll
utkik på hemsidan.

Grönt kort kurs 6-8/1
Klockan ca 10-16
Kostnad: 450 kronor
medlemmar UPK/ 600 kronor
övriga deltagare, max 40
deltagare.
Anmälan till upk@telia.com

2 januari mån RIDSKOLESTART
2-4 januari mån-ons Dagridläger
6 januari fre Pay and Dressage, 11-14 ca Linda B
8 januari sön Pay and Jump, 11-15 ca Linda B
6-8 januari fre-sön GRÖNT KORT Anette/Mia/Ilse
Anmäl i pärmen i stallet alt mejla till upk@telia.com

God Jul!

