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Som vi längtat o väntat hela hösten - och nu är det dags!!
2015 firar MSWR 10 år som klubb och jubileumsårets första aktivitet blir….
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Clinic med Josefin ”Fifi” Blomqvist !
10-11 januari 2015
På Haparanda Ryttare

!

Fifi är välkänd inom westernvärlden , hon är en jätteduktig tränare och domare med stor
erfarenhet. Hon tränar och tävlar alla westerndicipliner. Det är så roligt att hon nu åter
kommer till vår klubb!
Alla, oavsett kunskapsnivå är välkomna att anmäla sig, lektionen anpassas efter ekipaget.
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Clinicen består av 3 ridpass/ plats.
Lördag 2 pass x 50 min, där man rider 2 och 2.
Söndag rider man 1x45 min ensam.
Man kan även välja att rida ensam även på lördag, man rider då 50 min men endast ett pass,
(kan te x vara smart om man inte vill/kan vara på plats hela dagen, eller om man inte vill ha
box.)
Detta anges i anmälan.
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Först till kvarn på platserna gäller - bindande anmälan!
Sista anmälningsdag : 4/1 -15
1/3 av avgiften - 500 kr ska betalas senast sista anmälningsdag 4/1 -15.
Resten av avgiften -950 kr ska vara betald senast 9/1 -15, dvs innan clinicen börjar.
OBS! Eftersom anmälan är bindande får man själv fixa ersättare om man inte kan delta. Vid
sjukdom krävs veterinär-eller läkarintyg, för att få tillbaka
2/3 av clinicavgiften.
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Pris: 1450 kr/ ekipage
Vid ev. tider över finns extrapass:
Redan anmäld ryttare: 350 kr/pass
Övriga: 550 kr/ pass
Den perfekta julklappen för alla westernryttare! :)

!

Daguppstallning: 50 kr /dag
Ingen nattuppstallning finns på ridskolan, men kan vid
behov ordnas någon box i stall några km bort för 150 kr.

God lunch och go-fika finns att köpa båda dagarna.
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Anmälan skall ske skriftligt till Jenny Karlsson; 2688karlsson@telia.com , eller med SMS
070-2457058
Ange i anmälan: Namn, mob.nr, e-post, samt ev allergier, önskemål om boxplats dag/natt ,
samt önskemål om ensampass lördag.
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Varmt välkomna till ett kunskapslyft och trevligt umgänge ! :)
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