Välkommen till Wallstanäs!
Här kommer en liten presentation om Wallstanäs Ryttarförening och vi hoppas att ni blir en i
gänget!
Vilka är vi?
Klubben är en ideell förening som ordnar tävlingar, träningar och andra roliga aktiviteter,
med syfte att främja utbildning av häst och ryttare.
Vi är ca 40 medlemmar inriktade i dressyr, hoppning, fälttävlan och en del som inte är aktiva
tävlingsryttare
Vad gör vi?
Vi försöker ordna aktiviteter som så många som möjligt av våra medlemmar kan ha glädje
av. Vårt utgångsläge är att intäkterna från medlemsavgifter och tävlingar ska åter till
medlemmarna.
Som exempel kan nämnas programridningar, hoppkurser, föreläsningar om
exteriörbedömning, foder, ryttarens sits och inverkan, mental träning etc. Vi har också några
år i rad ordnat ett klubbmästerskap i dressyr där alla kan tävla mot alla oavsett vilket
program man rider. Vi brukar också sponsra några av de aktiviteter som ordnas av
uppstallade och/eller medlemmar. Vi sponsrar dock inte regelbundna träningar.
Vi har de senaste åren anordnat två tävlingsdagar per år, en på våren och en på hösten. Det
har varit fokus på dressyrtävlingar för häst och vi har varit på Wallstanäs. Dessa tävlingar
har, förutom att vi har himla trevligt ihop, också resulterat i en god ekonomi för klubben och
vältrimmade funktionärer. Vi har många duktiga funktionärer, ju fler vi är desto bättre för alla!
Det brukar verkligen vara helt fantastiska dagar både för ryttare och funktionärer!
För de medlemmar som varit aktiva som funktionärer bjuder vi, om ekonomin tillåter på en
höstfest!
Vad får du?
Genom att du betalar medlemsavgift får du tillgång till de aktiviteter vi ordnar. Ibland är
aktiviteter gratis för medlemmar, ibland sponsrar vi aktiviteten till en del. Vi tycker att du som
medlem får ganska mycket för din avgift.

Tävlar du för klubben finns det också en hel del medlemsförmåner. Du kan läsa mer om
dessa på vår hemsida, under fliken “WRF Medlemsavgift”.
Vad kostar det?
Medlemsavgifter 2021 som betalas till WRF’s PG 30 22 66-2 :
Junior: 350 kr
Senior: 450 kr
Låter det intressant och du vill veta mer?
All information finns på vår hemsida www.wallstanasrf.se. Här finns information om våra
aktiviteter och medlemsförmåner och mycket annat.
Du kan också skicka ett mail till oss; wallstanasrf@gmail.com
Varma hälsningar från Styrelsen WRF:
Lottie Fredell
Susanna Rinman
Marie Sundelöf
Nina Bengtsson
Märta Lönnquist
Martina Skaredotter

