
 

 

 Vallfari Nyhetsbrev september 2022 

 

Nu känns det att hösten är här, det är betydligt kyligare i luften. Men hösten kan bjuda på många 
fina soliga dagar som gjorda för härliga ridturer.  
 
Tävlingar 
20–21 augusti genomfördes KM tillsammans med Mörs. Det blev två lyckade dagar med många fina 
prestationer. Vill återigen tacka våra fantastiska funktionärer, utan er ingen tävling! 
Årets klubbmästare blev: 
 

5 gångskombination Öppenklass - Sara Ewerth med Árvakur från Urax 
5 gångskombination Lättklass - Sofie Myrberg med Svalur frá Vogum 
4 gångskombination Öppenklass Vuxen - Eva Thelin med Kiljan fra Løland 
4 gångskombination Lättklass Vuxen/YR - Freyja Gisladóttir Bjurenborg med Gæi frá Hólum 
4 gångskombination Öppenklass ungdom - Carolina Drk med Ullur från Sallebyn 
4 gångskombination lättklass ungdom - Linn Berggren med Braga von Dwingelo 
 

Stort grattis till er allihop! 
 
24 september arrangerar StIF DM på Ensta. Det är väldigt få anmälda så nu riskerar DM att bli inställt. Sista 
anmälningsdag är i morgon onsdag. Så ännu är det inte för sent för dig att skicka in din anmälan och rädda 
DM. 
 
29 oktober planerar vi för en Halloween tölt på Hemfosa, denna ska ersätta den traditionella luciatölten. 
 
Aktiviteter 
Vallfari har fått en ny aktivitetsgrupp, den består av: 
Ingela Bjurenborg (sammankallande), Freyja Gisladóttir Bjurenborg, Michelle Gradin Qvarforth, Evelin 
Skogsberg och Marie Skogsberg. Det planeras för en del aktiviteter under hösten/vintern, Ovalbaneträning, 
Ridteori 1 och 2, tölt- och passclinic med Eyjo mm. 
Freyja och Michelle som håller i ungdomsverksamheten planerar för en ungdomshelg.  
Håll utkik på våra sociala medier och hemsidan för att hålla dig uppdaterad. 
 

Har du förslag på någon aktivitet är du välkommen att höra av dig till någon i aktivitetsgruppen. 
 
Ändrade rutiner för träning på ovalbanan 
Nu när Erik har flyttat så är det nya rutiner om du vill åka och träna på ovalbanan. För bokning skicka sms till 
Marika 0702038756. När du får ok så swishar du 50 kr till Madde 0703261096. 
 
Höstmöte 
13 oktober är det dags för höstmöte på Hemfosa. Innan mötet kommer Eyjolfur Thorsteinsson och håller ett 
föredrag och presenterar sig för oss. Eyjo som han även kallas har ju nu flyttat in på Hemfosa och tagit över 
efter Erik och Andre som flyttat tillbaka till Norge.  
Anmälan till höstmötet kommer ut i FB-gruppen och hemsidan inom en vecka.  
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