Landi Islandshästförening
Nyhetsbrev nummer 2 2019
Hej Landi-medlem!
Såååå mycket på gång i Landi!

Nyhetsbrevet skickas från Landis styrelse till medlemmarnas mailadresser i IdrottOnline. Du kan själv ändra
dina personuppgifter där genom att logga in via låset uppe till höger på Landis hemsida (www.landi.se).
För samtliga aktiviteter härunder, läs inbjudan och information på Landis hemsida www.landi.se
(det skall också gå att klicka på direktlänkar för varje aktivitet genom Cntrl+klick).

Stickjunta 1/4

Påskritt på Långfredag 19/4

Vi stickar, virkar, broderar,
pysslar, fikar och pratar häst
hemma hos Carolina i Spekeröd.
Läs mer här: Stickjunta.

Uteritt med fika i Uddevalla, läs mer här: Påskritt.

Påsktävling 22/4 GHP, Säve
Vad vore Annandag påsk utan Landis påsktävling?
Det blir en lättsam tävling på lokal nivå 3
(grenar: Femgång F2, Fyrgång V2, Speedpass P2,
Stilpass PP1, Tölt T3, Tölt T4, Tölt T8, Tvågång).
Anmälan via Icesale.
Läs mer här: Landis påsktävling

Magnús Skúlason ridkurs 27-28/4

Strandritt 28/4

Rid för en mästare! Landi har det stora nöjet att
hålla helgkurs i Råsseröd, Uddevalla med den
kände islandshästprofilen Magnús Skúlason.
Läs mer här: Ridkurs

Blöt favorit i repris på Stråvalla strand.
Läs mer här: Strandritt

<<<<
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Sadelclinic och sadelprovning 5/5

Bakluckeloppis (intressekoll)

Hålls på stall Råsseröd. Kom med eller utan
häst.
Läs mer här: Sadelclinic och sadelprovning

Landi planerar att anordna en
backluckeloppis i Ljungskiletrakten, om
intresse finns. Troligt datum 1/5.
Läs mer här: bakluckeloppis

Lag-SM-kval för ungdomar 12/5

Working Equitation-kurs 19/5

Lag-SM är för ungdomar mellan 9-21 år,
Vestur håller lag-SM-kval 12/5, och Landi
ställer upp med ett lag!
Det behövs mer
Läs mer här: Lag-SM-kval.
vuxna ledare till
laget! Kontakta
Eva-Lotta
Olofsson,
ungdomsansvari
g i Landi,
evve1@live.se,
0768664563

Working Equitation (WE) är en
kombination av dressyr och teknik, med
moment eller passage av hinder. Kursen
hålls på Skansens gård 19/5.
Läs mer här: Working Equitation-kurs

Ungdomsridsläger 19-21/7

Mer på gång

Landis traditionella ungdomsridläger i
Tanum kommer i år att hållas 19-21/7. Så
reservera datumen redan nu! Mer info
kommer.











Vesturs ungdomsläger 15-16/6
Avelsföreläsning (preliminärt) 5/10
Föl- och unghästmönstring (prel) (6/10)
Magnús Skúlasson höstridkurs (oktober)
Magnús Skúlasson clinic (oktober)
KM 29/9
Lyxuteritt (undersöks)
Ridhelg (september)
Vesturs Distriktsmästerskap 5/10

Påminnelse om att betala medlemsavgift
Har du inte betalat medlemsavgift för 2019? Om du inte fått något mail från IdrottOnline om detta eller
vill ha hjälp med hur du betalar medlemsavgiften kan du kontakta Landis mail landi@landi.se

