
 

 

 Vallfari Nyhetsbrev december 2022 

 

Julen närmar sig med stormsteg! Kylan har kommit och leran har frusit till is.  
 
Tävlingar 
Som ni vet så blev tyvärr DM i september inställt på grund av för få deltagare.  
29 oktober genomfördes Halloween-tölten på Hemfosa. Många fina ekipage deltog och vi fick se många 
fantastiska dräkter! Vinnaren av utklädnad blev Frida Lewén med sin skeletthäst som lagt ner ett fantastiskt 
jobb på att måla sin häst, Sleipnir från Engelby. 
 
Vi har ännu inte planerat in datum för nästa års tävlingar, men vi kommer börja planera och bestämma 
datum så fort som möjligt. Men planen är som senaste åren ett kval och en tävling på våren, KM i början av 
hösten och sen Halloween tölt i oktober/november. 
 
Aktiviteter 
Nu i helgen genomförs Ridteori 1, kursen är fulltecknad. 15-16 januari genomförs Ridteori 2 där finns fortfa-
rande ett antal platser kvar. 
19 januari håller Eyjo en töltclinic på Hemfosa där kokar också tjejerna på Isfisk ihop en fisksoppa vi kan 
värma oss med i pausen. Glöm inte att anmäla dig till den. 
 

Den 19 februari planerar vi för en kurs i belöningsbaserad träning med Malin Schön. 8 ekipage kommer 
kunna delta men man kan även delta utan häst. Mer info kommer inom kort.  
 

Den ungdomshelg som vi hoppats att kunna genomföra i höstas har vi varit tvungna att skjuta fram till i vår. 
Så fort vi bokat in ett datum kommer mer information på hemsidan och FB. Freyja och Michelle har satt 
ihop ett mycket bra program för dagarna. 
 

Aktivitetsgruppen har ännu inte satt programmet för 2023 men vi återkommer så fort det finns aktiviteter 
att presentera. Har du förslag på aktiviteter tveka inte att maila till  
aktivitet.vallfari@gmail.com 
 
Medlemsavgift 
Nu i december så kommer alla nuvarande medlemmar att få ett mejl från Idrottonline med 
betalinstruktioner för medlemsavgiften för 2023, ibland hamnar dessa i skräpposten så håll koll där men om 
du av någon anledning inte får mejlet hör av dig till oss!  
OBS om du byter mejladress så kom ihåg att ändra det i idrottonline. 
 
Vill du gå med i styrelsen? 
Valberedningen (Ingela Bjurenborg) söker nya medlemmar till styrelsen, bl a en kassör. Är du intresserad av 
att jobba ihop med oss nästa år? Hör av dig till Ingela (ingela.bjurenborg@gmail.com). Det är verkligen roligt 
att vara med i styrelsen så tveka inte att höra av dig så kan hon berätta mer! Det går också bra att höra av 
dig till någon av oss i styrelsen om du har frågor och vill veta vad det innebär. 
 
 

Vi vill passa på att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år! 
 

Vallfaris styrelse 
 
Marie Skogsberg, Stephanie Olsson, Mia Sundberg, Katja Brunander, Freyja Gisladóttir Bjurenborg,  
Anette Scheibe Lorentzi, Michelle Gradin Qvarforth, Sara Ewerth                                                                    
  
 


