
 
 
 
  

 

Välkommen till ett nytt år med Waxholms fältrittklubb! 

Jag hoppas att ni alla haft en fin jul och ett trevligt nyårsfirande utan alltför oroliga djur. 

 

Så här i början av året känns det rätt bra när möjligheterna ligger framför oss. Ett årsskifte gör den 

där nystarten så tydlig. Lämna det gamla till förmån för det nya. Ambitioner har vi väl alla i någon 

form, önskningar, hopp och sedan en massa arbete för att ta sig hela vägen fram. Utan att behöva 

lämna något särskilt nyårslöfte är det ändå någonting speciellt med ett årsskifte. 

Som klubb har vi ett par "måsten" att ta oss igenom under året. Detta ger även oss i styrelsen gyllene 

tillfällen att få träffa våra medlemmar. 

  Närmast stundar ett årsmöte där vi ska lämna 2015 bakom oss och blicka framåt in i 2016. Som jag 

hoppas blir ett roligt hästår för oss "Waxholmare".   

Årsmötet kommer att hållas på Nibble kl 14:00 den 14 februari . 

Alla medlemmar är varmt välkomna! 

 

Är du intresserad av styrelsearbete? Kontakta undertecknad så förmedlar jag kontakt till 

Valberedningen. 

Vi har under 2016 planerat in en tävling i maj. Även i år en dressyrtävling på Nibble.  

Vi håller som bäst på att planera för en clinic under tidig vår  - Vi återkommer med datum kring detta 

lite längre fram.  

Vi har anmält lag till allsvenskan (som vi skrivit om tidigare).  Tyvärr fick vi avanmäla lag för ponny 

div3 dressyr. 

Vi kommer även att försöka få ihop till en programträning. Mer om detta då det blir aktuellt. 

Ett KM kommer att planeras in under september under förutsättning att det inte krockar med 

tävlingar där våra medlemmar deltar. Vill du vara tävlingsledare är du varmt välkommen att höra av 

dig till mig – Anna Öberg. 

Styrelsen utgör en väldigt liten del av medlemmarna i en förening och vi behöver därför lite input på 

vad du som medlem är intresserad av.  

Vad vill du få ut av ditt medlemskap?  Hur kan vi som klubb bidra med att öka hästkunskaperna bland 
våra medlemmar?  
 
Den kristallkula som styrelsen fick vid starten av föreningen 2004 har nog aldrig riktigt fungerat  
- Berätta för oss och var med och påverka! 
 
 Och glöm nu inte bort att komma till Årsmötet – ett fantastiskt tillfälle att träffas på! 
 
Vi i styrelsen för Waxholms fältrittklubb önskar alla människor och hästar ett friskt och utvecklande 
år 2016.  
Vi ses snart hoppas jag! 
  
 



 
 
 
  

 

 

 


