NYT FRA BESTYRELSEN
Året nærmer sig sin afslutning, men vi har stadig gang i rigtig
mange ting i Skive Ponytrav – her er et lille overblik!
OPVARMNING: Det er stadig ikke tilladt for ponyer at varme op på
banen, på løbsdage. Der arbejdes på en løsning med lys inden
næste løb.
GENERALFORSAMLING: Normalt har vi generalforsamling i sidste
kvartal af året, men fordi løbs sæsonen er forlænget med 2
måneder, har vi valgt at flytte den til januar, så regnskabet kan
fremlægges.
BESTYRELSEN: Fra januar kommer vi til at mangle 2
bestyrelsesmedlemmer som har lyst til at hjælpe med aktiviteter
for alle i Skive Ponytrav. Overvej om det kunne være noget for
dig!
TILMELDING TIL LØB: Fra næste år foregår al tilmelding i
”Ponysportssystemet” på http://pony.t44.dk alle har fået en kode
til login – gå ind og se data på ponyer og kuske. Prøv selv at
tilmelde jer til de næste løb derinde, så i har styr på det inden
2018. Der er åbent for tilmelding til d. 19/11.
JULELØBET D. 15. DECEMBER: Årets sidste løb skal være noget
særligt. De almindelige voltestarter ændres til jagtstart som styres
med hård hånd af Christian Engholm.
PONYSTJERNER D. 15. DECEMBER: Vi har lavet invitationer til alle
tidligere ponykuske, som nu har køre/ride licens til heste. Det
bliver et brag af et Showløb med masser af kendte kuske fra Skive.
Der skal dystes med ponyer – kom og se hvad du kan blive med
ponysporten!

Betina, Hans-Ulrik, Annamarie
og Rikke

DATOER
ÅRETS SIDSTE LØB:
SØNDAG D. 19. NOVEMBER
FREDAG D. 1. DECEMBER
JULEFRÆS BILLUND SØNDAG
D. 3. DECEMBER
JULELØB FREDAG D.15. DECEMBER

ANDET:
JULEAFSLUTNING 17. DECEMBER -VI HYLDER ÅRETS CHAMPIONATER
OG UDDELEER VANDREPOKALEN
TIL KLUBBENS MEST AKTIVE
MEDLEM
GENERALFORSAMLING 19.
JANUAR 2018 – VI INVITERER PÅ
PIZZAER + SODAVAND OG HÅBER
AT SE ALLE MEDLEMMER AF SKIVE
PONYTRAV
FASTELAVNSLØB 11. FEBRUAR
2018

TRAVSKOLEN:
TRAVSKOLEN HOLDER
VINTERFERIE FRA 17. DECEMBER.
1. TRÆNINGSDAG I 2018 BLIVER
søndag D. 28. JANUAR

