
 

Ridklubben 4Ben kallar till årsmöte 
Tisdagen den 25 februari Klockan 19.30 i Lundagården 
 

Vägbeskrivning finns på hemsidan www.4ben.org. 
 

Röstberättigad är den som betalt medlemsavgift för 2019 eller 2020. 
 

Vill du sitta i styrelsen/ungdomsstyrelsen eller nominera någon annan, kontakta 
valberedningens sammankallande, Jennifer Andersson 076-139 51 17, 
valberedning@4ben.org. Vill du jobba för klubben utan att sitta i styrelsen så 
hör du också av dig till Jennifer. 
 

I år har årsmötet förutom de vanliga punkterna även en punkt om 
stadgeändring. På www.4ben.org/arsmote/2020.html finns förslag till 
stadgeändring och andra dokument 
 

Frågor? Kontakta Ordförande Monika Danielsson 073 - 842 39 93 
 

När årsmötespunkterna är klara är det prisutdelning i championatet och sedan 
bjuder klubben på fika (även smörgås för dem som inte hunnit äta middag). 
 

Välkomna! 
 

 

Har du betalat din medlemsavgift? 
Vi har inte registrerat din medlemsavgift för 2020. Har du betalat de senaste dagarna kan du 
bortse från detta. 
Avgifter 2020: Junior (tom 18) 270:-, senior 320, familj (alla på samma adress) 910:- 
Betala till pg 446 39 85-4. Ange namn och personnummer (10 siffror) för samtliga, samt 
adress, telefonnummer, e-post och om du vill att klubben ska lämna ut din adress till 
Ridsportförbundet. Får du inte plats med allt, maila resten till kassor@4ben.org, kom ihåg 
namn så vi kan matcha mailet till inbetalningen. 

  

 

Kommande aktiviteter under våren: 
25/4 Staketträning 26/4 Träning + träningstävling Working Equitation 
2/5 Träningstävling i dressyr 3/5 Träning + träningstävling i hoppning 
16/5 Klubbtävling i dressyr 17/5 Träning + klubbtävling i hoppning 
7/6 Maskerad med frivillig dressyr 14/6 Lokaltävling i dressyr för häst 
 

Förutom ovanstående aktiviteter finns planer på föreläsningar om: 
- Att börja rida distans 
- Sadeln inuti - delar, uppbyggnad, etc 
- Sadelinpassning - vad ska man titta på? 
 
Mer info kommer. Maila gärna kurser@4ben.org om du är intresserad av något av dessa! 
 
 

Får du inte nyhetsbreven på e-post? Maila till nyhetsbrev@4ben.org så får vi kolla varför. 


