
Nyhedsbrev til medlemmer af  

Sjællandske Sportskuske  

December 2016 

 
Kære medlemmer  

 

Vi vil gerne ønske alle vore medlemmer Glædelig Jul og Godt nytår 

og samtidig fortælle jer lidt om hvad vi pusler med i bestyrelsen. 

 

Den nye bestyrelse har konstitueret sig og fordelt opgaver og ansvarsområder, og det skulle være ajourført 

på vores hjemmeside. 

 

Vi har drøftet en årsplan, med følgende aktiviteter: 
januar   Temaaften med Dyrlæge Karina Hou Larsen  

februar   Tema aften “Tag hesten med på ferie” 

Marts   2. marts Temaaften hos Frede Svendsen 

Weekend tur til Polen  

April   1. april Arbejdsdag - klargøring til udendørssæsonen 

   13. april Klubstævne 

Maj   Top Cup / Dressur Cup 

   26. - 28. maj Roskilde Dyrskue 

Juni   4. juni Klubstævne 

   24. - 25. juni Landsstævne og Klubstævne 

August   20. august Klubstævne 

September  17. september Klubstævne 

Oktober  15. oktober Klubstævne 

November  Generalforsamling 

Der er planer om nye maratonforhindringer i det nye år – som er klar til landsstævnet  

Vi strammer op omkring vores hjemmeside og indlæg til Køresporten 

 

Vi arbejder på aftaler omkring 2 ridehuse på Sjælland: 

I Slagelse hos Dennis og Malene Bundgaard kan SSK’s medlemmer køre gratis 1 gang om ugen - 

tidspunkt efter eget ønske – aftales med Malene Bundgaard.. 

I Himlingøje (der hvor vi holder stævne 28.12) forhandler vi om SSK’s medlemmer kan køre i det lille 

ridehus, vi afventer lige nu tilbagemelding om tidspunkt … 

Vi har fået ny vogn, som I medlemmer kan låne gratis til træning på Juellund, aftales med Monika Køier 

 

Men så vil vi gerne minde om, at vi mangler nogle oplysninger fra en del af jer  

Vi ændrede vores familiemedlemskab ved generalforsamlingen i 2015, og det træder i kraft nu, pr 1.januar: 

de der tidligere har haft et familie-medlemskab og endnu ikke har meddelt, hvem der er omfattet af 

medlemskabet bedes gøre det nu. 

 og vi har brug for at kende jeres fødeår, begge dele så vi kan indberette korrekt til DIF 

Samtidig har vi også brug for at vide, hvem der vil modtage Køresporten i 2017. 

 

Mange julehilsner til alle – vi ses forhåbentlig til Nytårsstævne d. 28. december 2016 i Himlingøje 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i 

Sjællandske Sportskuske. 


