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Nyhetsbrev nummer 3 2018
Hej Landi-medlem!

Landi nyhetsbrevs syfte är att upplysa om vilka aktiviteter som är på gång i Landi i skrivande stund,
och fungera som en extra kommunikationskanal till föreningens medlemmar. Nyhetsbrevet skickas
till den mailadress du har i IdrottOnline, så se till att hålla denna uppdaterad för att få brevet i din
mail.

Kontakt med Landi

Landis hemsida: www.landi.se. Håll dig uppdaterad genom att besöka den.
Landi på Facebook: ”Landi Islandshästförening” och ”Landi Ungdom”, för snabbkommunikation, inte
bara Landi-aktiviteter kan dyka upp i flödet.
Landis mailadresser: landi@landi.se och tavling@landi.se.
Du kan också kontakta styrelsepersoner direkt (kontaktuppgifter se Landis hemsida).
Landis styrelse och kontaktpersoner: Se Landis hemsida www.landi.se.

Landi Avel: Föl- och unghästmönstring
Landi Islandshästförening har nöjet att inbjuda till föl- och unghästmönstring 14/10 på stall Råsseröd
utanför Uddevalla. Domare kommer att vara Nina Bergholtz. Bedömningen är öppen för årets föl (vid
sidan av sto), ett, två och treåriga ston och hingstar.
Publik är välkommen att lyssna från läktare till Ninas kommentarer om hästarna (gratis). Enklare
café/kiosk kommer att finnas.
Kontaktperson för frågor: Mona Pettersson telefon 0707-519950
Läs mer på hemsidan om mönstringen.

Landi tävling
Landis klubbmästerskap 22-23/9 på Göteborg Horse
Park i Säve.
Inbjudan på hemsidan, anmälan via Icesale.

Landis tävlingskommitté behöver
förstärkning!
För att Landi skall kunna ordna tävlingar behövs en
tävlingskommitté som planerar och driver
verksamheten. Vare sig du tävlar eller inte kan du vara
med, det kan aldrig bli för många.
Kontakta tavling@landi.se om du vill vara med eller har
frågor.

Landi Fritid: Uteritter

Träningsdag för ungdomar

Det är roligt att rida tillsammans!
Häng med Landi på uteritt!
 15/9 i Hjärtum
 30/9 Strandritt på stråvalla strand, Frillesås
Löpande information kommer på hemsidan
www.landi.se.

Landis barn och ungdomar inbjuds till en
träningsdag för Louise Löfgren på Stall Råsseröd i
Uddevalla till ett mycket förmånligt pris.
Kontaktperson Eva-Lotta Olofsson 0768664563
Läs mer på Landis hemsida www.landi.se.

