
Hej alla Rekastaryttare!
Välkomna till ett spännande 2023 där vi kan se fram mot många tävlingar på hemmaplan. 
Från vecka 18 och sex veckor framåt har vi hopptävlingar varje tisdag med klasser från 
0,90 till 1,30. Dessutom blir det tredagarstävlingar både vecka 26 och 33. Vi kommer  
också att arrangera dressyrtävlingar under året.

Du kommer väl ihåg att lösa medlemskap i samband med att du skaffar licens. Även i år 
är avgiften 300 kronor/person. Betala in via bankgiro 5512-6841 och kom ihåg att skriva 
ditt namn.

Om intresse finns kan vi anmäla lag. Under våren arrangeras div I och III i dressyr för häst 
och div I för ponny. Även i hoppning anordnas div I och III för ponny och häst. För att vi ska 
kunna anmäla lag behöver det finnas tillräckligt många intresserade och framför allt någon 
som har tid och lust att hålla ihop laget vad beträffar anmälan, lagdeltagare och så vidare. 
Kontakta Caroline (caroline@lundstromdesign.se) om ni är ett gäng som vill rida lag och 
har en lagledare, så ser hon till att anmäla. Anmälan måste dock ske senast 1 februari för 
vårens serier.

Beställ klubbjacka/väst nu
Nu finns det också möjlighet att beställa klubbjackor och/eller klubb
västar. De är från Uhip och har texten Rekasta Ridsällskap på ryggen.  
På vänster bröst finns den runda Rekasta RSloggan. Vi har också  
sponsorloggor från RS Mustang och Torstensons baktill samt Sju  
Advokater på jackärmen.

Jackan kostar 800 kronor (ordinarie pris 1 2501 495) och västen  
kostar 600 kronor (ordinarie pris 850895), inklusive moms.

Beställning sker via ett formulär på webben (klicka här för att beställa).  
Beställ senast 10 februari för att få jackan/västen nu till vårsäsongen.  
Vi kommer att genomföra nästa beställning i september.

Dags för årsmöte
15 februari klockan 19.00 är det dags för årsmöte. Vi håller till i  
bortre delen på ridhuset på Rekasta och bjuder på fika efter sedvanliga 
årsmötes handlingar. Det kommer också att gå att delta via Teams. 
Håll utkik i Facebookgruppen för mer information och anmälan.

Rekasta RS Styrelse/Peter och Caroline Lundström

https://forms.gle/RzkDQ1jso643ypmg9

