NYHETSBREV FRÅN
HÄSTSPORTKLUBB

KALMAR

“Kalmar hästsportklubb ska vara en förening som syns på kartan i sydöstra Sverige där alla medlemmar, från nybörjare till elit, får utveckla sitt hästintresse i en stark gemenskap.”
Kort summering av klubbåret 2017
Året 2017 blev ett händelserikt år för klubben. Framförallt i tävlings och offentliga sammanhang. Totalt 12 tävlingar arrangerades av klubben och utöver kommer ”klubbhoppningarna” och
öppen bana som vi arrangerar i samarbete med Stall Just. Extra
uppmärksamhet ska vår ungdomssektion ha för alla aktiviteter
för våra unga medlemmar och framförallt för sitt viktiga arbete
med att främja gemenskap och motverka utanförskap i ”trygg i
stallet”. Klubben uppmärksammades offentligt i sammanhang
som tex super-sportis i stadsparken, Kalmar Horseshow och
Sweden International Horseshow i Friends arena där US fick sitt
pris för årets ungdomssektion. Luciashowen blev lyckad och var
en av årets avslutande aktiviteter från klubbens sida.
Nu ser vi fram emot att driva 2018 i samma ”klubb-anda” där vi
KHSK medlemmar tillsammans skapar den klubb vi vill ha!
Platsannons: ”ledig tjänst” i Cafe sektionen J
VI SÖKER MED LJUS OCH LYKTA EFTER MER HJÄLP
TILL VÅR CAFESEKTION VÅREN 2018!!!
Cafe sektionen är ett glatt gäng som bla pysslar med att:
- Planera förbrukningen och försäljningen i cafét både
till vardags och inför tävling, gör också inköpen
- Rutiner för ordning och reda, utrustning i cafét
- Förbereder mat/fika inför tävlingar
- Säkrar bemanning inför tävlingar och aktiviteter
Vi söker dig medlem eller anhörig till medlem, mamma, pappa,
mormor, morfar eller annan huslig eldsjäl som tycker det är roligt att välkomna våra besökanden och medlemmar med ett leende, slänga ihop en kanna kaffe, skära upp sockerkaka, koka
korv, som ser när det behöver torkas av på borden och kan bidra
till lite myskänsla och ordning och reda i fiket. Vill du delta lite
grann, vill du delta mycket, allt är välkommet. Är du den rätte
för att hjälpa till i cafésektionen, hör av dig till Malin på
0703960153 eller maila till klubben på kalmarhastsportklubb@gmail.com
Lasta o köra hästtransport – gratis kurs 28/1 12.00-15.00
Se anslag och anmälan senast 21/1 i stallgången eller till nicklas.wiberg@smalandsidrotten.se

Dags för årsmöten
Klubben bjuder in till årsmöten enligt:
• Ungdomssektionens årsmöte 21/1 16.30: ta
chansen att höra vad ungdomssektionen gör, ta
chansen att vara med och påverka, ta chansen till
nya vänner och gemenskap, skriv upp dig i stallgången, det bjuds på fika!!!
• KHSK årsmöte 4/3 kl. 16.00: kom och hör resultatet och summering för 2017, kom och hör om förändringar inför 2018, kom och ställ frågor, kom och
påverka och delta aktivt i vår förening och klubb.
Framförallt, kom och fika!!!
Högaktuellt så här i början av terminen – funktionärer och
cafébemanning
Som ni vet är KHSK en helt ideell förening där alla tävlingar
och arrangemang så som fik, US aktiviteter, städning etc sköts
helt ideellt av oss medlemmar. Klubben behöver din hjälp på
minst ett tävlingspass + bemanna fiket minst en gång per termin
för att allt ska gå runt och vara en trevlig klubb att hänga på.
Café sektionen har gjort nya bemanningslistor för caféet för våren 2018. De hänger i både stallgång, café och är utsända i mail.
Listor att anmäla sig till funktionärspass kommer i god tid inför
varje tävling, håll utkik och skriv upp när det passar dig, vill man
delta i flera pass är det mer än välkommet. Kan du inte och behöver byta pass ordnar du det själv. Alla vita ridgrupper äri vår
redan inplanerade i gruppen ”städ och förberedelser inför tävling” enligt nedan schema:
Vit grupp tisdag – v6 fredag kl. 17.00
Vit grupp onsdag – v14 fredag kl. 17.00
Vit grupp torsdag – v11 lördag 10.00
Vit grupp fredag – v16 torsdag kl. 17.00
Vit grupp lördag – v5 lördag efter ridning ca kl. 11.30
Vit grupp söndag – v26 onsdag kl 17.00
Vid frågor kontakta klubben på kalmarhastsportklubb@gmail.com
Tävlingsdatum våren 2018
• 4/2 Hopptävling häst
• 10/2 Sverigeponnyn
• 17-18/3 Dressyr ponny & häst
• 7-8/4 Hopptävling ponny
• 20-22/4 Nationell hopptävling häst
• 28-1/7 Kalmar Challenger

