HusR jäsentiedote 03/ 2017

Hei Husaari!
KESÄN 2017 VALJAKKOKISAT

CAI 2* NBCH, Savijärvi Gård, Sipoo, Finland
Husaariratsatsajat r.y järjestää Pohjois- ja Baltianmaiden
valjakkoajomestaruuskilpailut Savijärvellä ensi kesänä.

20.-23.7.2017.
Varatkaa aika kalenteriinne
Jos pääset auttamaan voit jo nyt ilmoittautua Ida Törnroosille!
nuortenkerho@husaariratsastajat.fi
Arvokisat ovat meille harvinaista herkkua ja panostamme kisojen
järjestelyihin paljon. Toivomme, että mahdollisimman moni pääsisi
auttamaan kisapäivinä ja etukäteisjärjestelyissä. Myös perheenjäsenet
ja kaverit ovat erittäin tervetulleita mukaan!
Etukäteishommia ovat talkoissa tehtävät rakennustyöt, maneesin
koristelu ja sen suunnitteleminen, buffaan leipominen ja ruokien
ostaminen, sekä paljon muuta.
Talkoopäiviä ja muut tapahtumat:
la 3.6.2017 klo 10.00 Maalaus (kouluaidat) ja rakennustyöt jatkuvat
la 10.6.2017 klo 10.00 Maalaustyöt ja rakentaminen jatkuu
su 11.6.2017 klo 10.00 Maalaus- ja rakennustyöt jatkuvat
la 17.6.2017 klo 10.00 Maalaustyöt ja rakentaminen jatkuu
Juhannuksena ei ole talkoita!
HUOM!
Esteiden ja kilpailualueen koristeluun kaivataan erilaisia tekokukkia: sinisiä, sinisen
liiloja, valkoisia ja muita vaaleita (keltaisia ja vaaleanpunaisiakin voi olla) sekä
vihreitä tekokasveja.
Lisäksi tarvitaan kahvipusseja ja isoja muovirasioita, esim. karkkilaatikot käyvät
hyvin.
Tulossa on "Taidetyöpaja", johon niin pienet kuin isotkin ovat tervetulleita
askartelemaan ja taiteilemaan erilaisia koristeita. Ajankohta ilmoitetaan erikseen.
Mikäli voit lahjoittaa edellä mainittuja asioita seuramme käyttöön, voit tuoda niitä
kerhohuoneeseen, vintille.
Yhteystiedot:
puheenjohtaja Marit Siven

nuorisovastaava Ida Törnroos

pj@husaariratsastajat.fi
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040 7339 853

sihteeri Essi Forssell
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Valjakkokisojen toimihenkilöt saavat kisan logolla varustetun T-paidan.
Seura tarjoaa lauantaina 22.7. valjakkoillallisen niille toimihenkilöille,
jotka ovat olleet hommissa kaikkina kisapäivinä.
Toimihenkilöksi voit ilmoittautua minulle! Kerro tehtävätoiveesi, tai jos
pystyt tekemään etukäteisvalmisteluja, sekä T-paidan koko.
Tiesitkö, että valjakkoajon ensimmäiset kilpailut Suomessa
järjestettiin 30 vuotta sitten vuonna 1987!
Jäsenkirjeen liitteenä on kisojen markkinointikirje. Jokainen voi
nyt omalta osaltaan markkinoida kilpailuja. Kaikki tuki
vastaanotetaan!

Seura tiedottaa nettisivuilla ja Facebookissa!
Tervetuloa mukaan!

Marit (Masi) Sivén

Ben Simonsen ja SG Hard Rock, mökkiesteellä 2016
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