Nieuwsbrief Skarruters/Lytse Fjildruters April
Afgelopen tijd is er weer het nodige gebeurd bij de ponyclub, weer hoog tijd voor een nieuwsbrief
dus! Daarnaast hebben wij ook een aantal mededelingen en vragen voor de leden, wij zouden het
zeer op prijs stellen om jullie mening hierover te horen.

Onderlinge jubileum wedstrijd, 23-03-2013
Zaterdag 23 maart was het weer tijd voor de onderlinge binnenwedstrijd. Dit jaar was er wat te
vieren, want de club bestaat namelijk 40 jaar! De deelnemers mochten zich dus verkleden in het
thema van het veertigjarig jubileum, degene die het mooist verkleed was mocht de prijs van ‘Meest
feestelijke combinatie’ in ontvangst nemen.
Het was leuk om te zien dat sommige leden erg creatief waren en prachtig verkleed aan de start
kwamen. Het was een erg gezellige dag die goed verliep, iedereen had nette proeven en er was een
fijne sfeer. De wedstrijd dag werd afgesloten in het feestthema, met een zelfgemaakte kür op muziek
van Kyra met shetlander Casper en Eline met Highlight, verkleed als diva’s.

Uitslagen
Dressuur
1e Lauren Bleeker
2e Margriet Hoekstra
3e Eline Kleefstra

Meest feestelijke combinatie
1e Emma Silke-Russchen
2e Nina Dam
3e Laura Bleeker

Kringwedstrijd Appelscha, 06-04-2013
Het outdoor seizoen is weer begonnen en de eerste kringwedstrijd zit er ondertussen alweer op. De
ochtend begon fris, maar het zonnetje kwam toch tevoorschijn en het werd een heerlijke dag, waar
enkele van onze leden de club goed hebben vertegenwoordigd!

De dag ging van start met de paarden, waar gelijk al een paar prijzen binnen werden gehaald in de
dressuur. Margriet Hoekstra haalde met Wia fan it Hiem in de klasse L1 twee winstpunten en een 4e
prijs, met 189 en 187 punten. Ook Iris Bank-van der Spek haalde een 4e prijs met Chatwoman in de
L2, met 189 punten. Lana Scheers maakte deze wedstrijd haar debuut in de klasse M1 met haar
paard Neuville, wat meteen twee winstpunten en een 1e prijs opleverden, met 189 en 184 punten.
Ook kwamen zij aan de start in de klasse B bij het springen, waar ook een winstpunt werd behaald.

’s Middags was het de beurt aan de pony’s, waar Melissa van der Veen met Tosca’s Andy als enige
van de ponyclub aan de start kwam. Niet onverdienstelijk, want op haar wedstrijd debuut bij de
pony's haalde Melissa in de klasse B meteen 3 winstpunten met 205 en 192 punten en een 1e en 2e
prijs!
Iedereen van harte gefeliciteerd!

Heb jij goed gereden op een wedstrijd en wil je dit graag delen? Je kunt ons een mailtje sturen naar:
info@lytsefjildruter.nl met daarin waar je hebt gereden en je uitslagen, zodat wij het in de
nieuwsbrief kunnen vermelden!

Paasactie van Liesbeth
Pasen werd tijdens de clublessen ingeluid met een geslaagde paasactie van Liesbeth. Iedereen deed
lekker fanatiek mee met de paasei race, waarbij eitjes met een lusje van punt A naar B gebracht
moesten worden om ze vervolgens in de paasboompjes te hangen. Deze versierde paasboompjes
waren gemaakt door de man van Liesbeth. Ook alle paaseitjes vielen erg in de smaak!

Stalling clubkar
Wij zijn op zoek naar een plek waar de clubkar gestald kan worden en waar deze makkelijk op te
halen en terug te zetten is. Het gaat om de kar met onder andere het springmateriaal erop, deze is
ongeveer drie meter lang. Heb jij een geschikte plaats of ken je misschien iemand die dit heeft, dan
horen wij dat graag!

Mail naar; info@lytsefjildruters.nl

Jubileumrit 8 juni
Op 8 juni 2013 willen wij graag een dag organiseren om het veertigjarig jubileum van de ponyclub te
vieren. Degenen die aanwezig waren op de afgelopen ledenvergadering hebben hier al iets over
gehoord, maar doordat dit plan niet haalbaar was in zo’n korte tijd, hebben we besloten om het
anders in te richten door een dag voor de leden te organiseren.

Wij hebben het idee voor een georganiseerde buitenrit, waar we met de groep gezamenlijk op pad
gaan. Daarna willen wij ergens verzamelen om met zijn allen te eten. De rit en het eten staan echter
wel los van elkaar, dus het is ook mogelijk om met één van de twee activiteiten mee te doen. Als je
wel mee zou willen met de rit, maar geen paard ter beschikking hebt, of nog een paard ter
beschikking hebt waar iemand eventueel mee kan rijden, willen wij dit ook graag weten. Dit geld ook
voor vervoer, wanneer je geen vervoer hebt, of juist een plaats over hebt voor iemand.
Waarschijnlijk gaan we rijden vanaf een punt waar ook paarden gehuurd kunnen worden, zodat
iedereen mee kan, ook als het eigen paard niet helemaal geschikt is voor een groepsrit.

Even in het kort;
· Wie wil er mee?
· Meedoen aan buitenrit, eten of allebei?
· Eigen paard of niet?
· Heb je een paard over?
· Wie kan er rijden, heeft extra ruimte?
· Eigen bijdrage voor eten; € 7,50. Iedereen is welkom.
· Inschrijfdatum; vóór 25 mei.
Wil jij graag meedoen? Stuur dan een mailtje naar; info@lystefjildruter.nl
Ponykamp
Deze zomervakantie willen wij weer een ponykamp organiseren voor onze jeugdleden van 10 t/m 18
jaar, waarschijnlijk van 15 t/m 17 juli. Hiervoor willen wij graag weten hoeveel interesse daarvoor
onder onze leden is. Het ponykamp duurt drie dagen en bestaan uit leuke activiteiten, zowel met als
zonder pony’s. Denk hierbij aan rijles, buitenritjes, spelletjes en een speurtocht. Het ponykamp kan
doorgaan bij minimaal acht deelnemers.

Lijkt dit jou wat? Stuur dan een mailtje naar: info@lytsefjildruters.nl of meld dit tijdens één van de
lessen.

