Landis nyhetsbrev nr 2 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

Påminnelse att betala medlemsavgiften (igen)

Landis hemsida: www.landi.se
Landi på Facebook: ”Landi
Islandshästförening” och ”Landi Ungdom”
Landis mailadresser: landi@landi.se och
tavling@landi.se
Landis styrelse och kontaktpersoner: Se
Landis hemsida www.landi.se.

Fortfarande har många medlemmar från 2017 inte betalat
sin medlemsavgift för 2018. Är du en av dem? Vi vill gärna
veta om du vill sluta vara Landi-medlem och varför, så hör
i så fall av dig till Landis mail. Vill du fortsätta vara
medlem, vänligen betala medlemsavgiften snarast.
Behöver du hjälp med hur du gör, kontakta Landi via mail
till landi@landi.se.

Landi Tävling: Kommande Landi-tävlingar
• 19/5 Gæðingakeppni SM-kval, GHP Säve
• 16-17/6 Landi/Sigur regional tävling, GHP Säve
• 22-23/9 Klubbmästerskap
Vill du vara med och ordna en sommartävling eller annan
tävling någonstans i Landis område? Hör i så fall av dig till
tavling@landi.se.
.
Funktionärer till tävlingarna behövs alltid. Inga funktionärer - inga tävlingar. Ställ upp som funktionär!

Landi-tröja till SM-deltagare
Landi bjuder de Landimedlemmar som deltar i SM
(sport eller gæðingakeppni) på en t-shirt eller piké-tröja,
marin eller rosa, med Landis logga och ”SM 2018”-tryck
på ryggen. Tröjan kommer att kunna beställas på
klisterdekaler.se (under Föreningar/Landi), men en kod
krävs för beställning. Koden kommer att skickas till de
som är anmälda till SM.

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 Avel: Föl- och unghästmönstring
Den 14 oktober kommer Landi att anordna en föl- och unghästmönstring
i Rosseröd, Uddevalla. Domare kommer att vara Nina Bergholtz.
Välkomna med era årsföl, ettåringar, tvååringar och treåringar denna dag.
Även de utan unghäst är välkomna att lyssna och lära utav Nina.
Mer information kommer på hemsidan www.landi.se
och på Facebook (”Landi Islandshästförening”).
Anmäl gärna ditt intresse redan nu till landi@landi.se.
Kontaktperson: Mona Pettersson telefon 0707-519950

Landi Fritid: Uteritter
Det är så roligt att rida många tillsammans!
Planerade uteritter:
• 26-27/5 Ridhelg Kinnekulle (fullbokad)
• 21/7 Uteritt (plats ej fastställd, kolla hemsidan)
• 18/8 Uteritt (plats ej fastställd, kolla hemsidan)
• 30/9 Strandritt Stråvalla Strand, Frillesås

Landi Ungdom
29/6-1/7 Ungdomsridläger i Tanum. Kontakt: Kina
Larsson-Ström kinal-s@telia.com
• Ungdomsdag med Yrsa uppskjuten.
• Ungdomsträningsdag i Uddevallatrakten, planering
pågår.
Kontakt: Ungdomsrepresentant Eva-Lotta Olofsson
07068664563
•

GDPR (General Data Protection
Regulation)
EUs direktiv GDPR ersätter PUL för
hantering av personuppgifter 25/5. Landi
ämnar göra ett dokument som beskriver
hur föreningen hanterar dina
personuppgifter som finns i
medlemsregistret.

Håll utkik efter mer information från Landi på hemsidan, Facebook och mail.
Hälsningar från Landis styrelse!
Bilder ovan (utom fölet) tagna av Carina Prick.
Avslutningsvis några fler fantastiskt fina bilder tagna av Carina (kopiering beivras).

