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För Uppsala Ponnyklubbs medlemmar nr 4 2019

Årets roligaste
dag för våra barn
och ungdomar:
Stora Kompisdagen
Måndagen den 12 augusti
kl 10- 14 30
För 4e året i rad bjuder vi in alla
barn och ungdomar i åldern
6- ca 20 år att vara med på
Stora Kompisdagen!
Vi har teambuildning, lekar,
workshops, korvgrillning,
5 kamp och avslutar med
glassbuffé. Självklart får man
även i år en t-shirt med trycket
Stora Kompisdagen 2019, men
vi avslöjar inte årets färg😊
Våra medlemmar har förtur att
anmäla, vi tar emot max 100
deltagare.
Gratis och anmälan sker via
Hippocrates from den 2 maj.
From den 1 juli tar vi emot
anmälningar från barn som ej
rider hos oss.
VI kommer att sätta upp anslag
i stallet, på hemsidan och FB
när anmälan öppnar, men boka
datumet redan nu!

UPK´s personal, hästar, US och
styrelse vill önska er alla en härlig
sommar!
Tack för en jättebra vårtermin såväl på ridskolan tillsammans
med alla våra härliga ridskoleelever, skötare, US mfl men
också på tävlingsbanan där UPK allt som oftast är
representerade på lokal/regional nivå och med lag i flera olika
allsvenskor som tagit flertalet placeringar!
Vårterminen pågår tom söndagen den 16 juni, och höstterminen startar
måndag 12 augusti, du har väl kommit ihåg at boka din plats?
Om inte, logga in och tacka ja till inbjudan i din portal. From 6/6 börjar vi
möblera om i grupperna utifrån inkomna önskemål.
Perioden 13 juni tom 16 augusti har vi ridläger och kurser, drygt 170 personer
kommer att vara med på ett läger vilket är rekordmånga, jättekul och ridlärare,
hästar och ungdomsledare är laddade för en hästig sommar ihop med er.

Nytt skötarsystem from hösten
Just nu jobbar vi med att se över skötarsystemet för våra A/B/C-skötare till
skolhästarna.
Vi är medvetna om att det ibland har strulat under våren med
närvaromarkeringar och poängen, det har helt enkelt varit lite för ”komplicerat”
för såväl våra skötare, som för stallvärdinnor och ridlärare.
Personal och stallvärdinnor har därför träffats och kommer att träffas igen vid
några tillfällen för att förenkla, förbättra och förnya systemet inför hösten!
Vi hoppas och tror att det kommer att bli enklare, bättre och ännu roligare för
alla våra fantastiska skötare!

Tävlingar på UPK
16/6

Lokal ponny hopp

19/6

Kvällsdressyr häst

Fler funktionärer
behövs till den
16 juni!
Skriv upp dig på
funktionärslistorna stallet alt
mejla oss på upk@telia.com

Allsvenskor Hösten 2019
Div 2 ponny hopp 1 lag
Div 2 ponny dres 1 lag
Div 3 häst dres 1 lag
Div 2 häst hopp 1 lag s
Är du intresserad av att rida i något av ovanstående lag?
Mejla upk@telia.com så snart som möjligt så vi vet at vi får fulla lag och kan
komma till start.

8/8

Kvällsdressyr häst

19/8

WE LC-Svår, DM

8/9

Lokal hopp ponny

22/9

Ridskole DM hopp

6/10

Klubbdres

Du gör din beställning via hemsidan, klicka på rutan längst ner i vänstra hörnet,
Strömsbergs Gård, välj Uppsala Ponnyklubb så ser du vårt sortiment.

13/10

Klubbhopp m KM

Kontakta oss gärna om något inte fungerar så vi vet om det och kan hjälpa till!

20/10

Klubbdres m KM

27/10

KlubbWE m KM

10/11

Klubbhopp

17/11

Klubbdres

24/11

Klubbhopp

9/12

Julshow

Klubbkläder
Passa på att beställa en Pikétröja nu inför sommaren, eller en snygg väst!

Håll dig uppdaterad
Vi har alltid mycket på gång, såväl ridskolan, som tävlingar, träningstävlingar,
avsutten verksamhet, läger på skollov osv
Följ oss via:
Hemsidan/ FB/ Instagram/ Anslagstavlan i stallet

Skåp
Har du hyrt ett skåp under
våren? Kom ihåg att mejla
upk@telia.com senast 10/6 om
du ej vill hyra skåpet i höst. Om
du ej avbokar ditt skåp så
räknar vi med at du vill hyra det
även i höst och fakturan
kommer i slutet av juni,

Även US har FB och Instagram
Även via din elevportal i Hippocrates hittar du en hel del information.

