Jäsenkirje 6/2014
1SG Izaro, Axel Lindberg, Paras FWB RJL-päivillä 2014.

Hyvät Husaariratsastajat!
Mitä tallilla duunataan?
to 17.7.2014 klo 17.00 TALKOOT!! Valmistellaan viikonlopun
seurakisoja.
pe 18.7.2014 klo 17.00 TALKOOT! Kouluratojen rakentaminen
yms.
la 19.7.2014 n. klo 10.00 Avoimet seuran koulukisat!
Toimihenkilöitä tarvitaan. Ilmoittaudu ida.tornroos@gmail.com
su 20.7.2014 Avoimet seuran estekisat!
Toimihenkilöitä tarvitaan. Ilmoittaudu ida.tornroos@gmail.com
ma 28.7, ti 29.7, ke 30.7 ja to 31.7 joka päivä talkoot klo 17.00
alkaen. Valjakkoajon SM kisoja varten, kouluradan rakentamista,
maalaamista, nikkarointia, laminointia, pihan siivousta yms.
Jokaisen työpanos on tärkeä. Tule mukaan vaikka vain muutamaksi
tunniksi!
1.8. valjakkoajon SM kisat, koulukoe klo 10.00 alkaen.
2.8. valjakkoajon SM kisat, maraton koe klo 10.00 alkaen
3.8. valjakkoajon SM kisat, tarkkuuskoe n. klo 10.00 alkaen

Toimihenkilöksi voi ilmoittautua allekirjoittaneelle
osoitteeseen pj@husaariratsastajat.fi tai Ida Törnroosille
osoitteeseen ida.tornroos@gmail.com

TULE YLEISÖKSI VUODEN VINOIMPAAN VIIHDEOHJELMAAN!
Husaariratsastajat ry:n jäsenillä on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus päästä seuraamaan
Nelosen uuden viihdeohjelman kuvauksia Helsingin Herttoniemeen keskiviikko-iltana 6.8
paikan päälle!
Vino Show on maailmalta Suomeen tänä syksynä rantautuva hulvaton viihdeohjelma,
jossa kohtaavat neljä Suomen eturivin näyttelijää ja komiikan mestaria: Niina Lahtinen,
Minttu Mustakallio, Ville Virtanen ja Eero Ritala. Heidän ja vierailevien esiintyjien
improvisointitaitoja haastetaan kutkuttavissa tehtävissä pantomiimin, tanssin, laulun,
visailun ja kisailun jännittävässä maailmassa – joka on tässä ohjelmassa ajoittain
kirjaimellisesti aivan vinossa! Ohjelma on aikuisille suunnattu, mutta myös yli 10-vuotiaat
lapset voivat osallistua.
Vino Show saa nimensä 22 asteen kulmaan rakennetusta huoneesta, jossa kaikki voi
konkreettisesti mennä päin seiniä. Suuri studioyleisö elää mukana vauhdikkaissa
tilanteissa, ja nyt sinulla on mahdollisuus päästä mukaan seuraamaan tv-ohjelman tekoa
ja nauttimaan huippuviihteestä! Ohjelma nähdään Nelosella syksyllä 2014.
Paikkoja on rajoitetusti, ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Jos siis haluat
saada kunnon naurut, niin lähde mukaan!

Sitovat ilmoittautumiset ja lisätietoa sihteeri@husaariratsastajat.fi
Tarkempi aikataulu selviää lähempänä.
Yhteiskuljetusta ei järjestetä, mutta
kimppakyytejä pyritään järjestämään.

Husaariratsastajat Vuoden 2013
ratsastusseura!

Yhteystiedot löydät nettisivuiltamme www.husaariratsastajat.fi
Seuran tapahtumat löydät myös Facebookista, käy klikkaamassa itsesi ryhmään mukaan.

Marit (Masi) Laurinkoski
pj@husaariratsastajat.fi
040-733 98 53

