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Våra aktiviteter är många och blandade, en del är traditionella
från år till år och andra är nya. Här är några av de aktiviteter som
våra medlemmar får ta del av:

Ritter
Varje år arrangeras ett flertal ritter då vi samlas ett gäng och rider ut
tillsammans. Efter ett par timmar i sadeln tar vi rast och grillar korv,
dricker kaffe med mera. Kolla på webben så får du info om nästa ritt.

Tävlingar
Varje år arrangeras även ett antal klubbtävlingar, som hålls antingen
på vår arena i Vänge eller i något ridhus. På tävlingarna finns det
klasser för både ungdomar, nybörjare i s k beginnersklasser, och de
som har mer erfarenhet i s k openklasser.
Tävlingsgrenar finns det många, och det går inte bara ut på att fånga
kor med lasso…
Trail, Reining, Horsemanship, Western Riding och Pleasure är några
vanliga tävlingsgrenar.

Clinics
Några gånger om året hyr vi in westerntränare från andra orter i
Sverige som håller clinics med oss, och vidareutbildar oss och våra
hästar i westernridning.

Veckoträningar
Bland de som har egen häst råder en febril träningsaktivitet så gott
som året runt. Vi har träningar för instruktör i Vänge, Sanda, Rone,
Dalhem och runt om på Gotland. För mer information, kontakta
någon i styrelsen eller kolla på www.wrg.nu.

Föreläsningar
Vi har även teorikvällar och föreläsningar, med eller utan häst, där vi
lär oss alltifrån avmaskning och hovvård till foderlära och sårvård.

Träffar
Cirka en gång per kvartal hålls medlemsmöten, där vi informerar
om aktuella aktiviteter, diskuterar diverse frågor i klubben, fikar och
umgås tillsammans.
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Kontakta gärna någon i styrelsen om du har frågor eller vill veta mer.
Maila gärna: styrelsen@wrg.nu

WRG webben. www.wrg.nu

Här finns alla uppdaterad information om tävlingar, clinics med mera.
Alla medlemmar har en egen login och man kan ställa frågor, göra
anmälningar med mera direkt på webben.

Klubbtävlingar 2013
Mars
Fredag 29 mars
WRG-tävling Alla klasser
Plats: Mulde ridhus.
April
Fredag 19 april
WRG tema-tävling
Plats: Kvällstävling i
Havdhems ridhus
Maj
Torsdag 19 maj
WRG-tävling Alla klasser
Plats: Vänge
Juni
Torsdag 6 juni
WRG Tema-tävling
Plats: Vänge
Augusti
Lördag 24 augusti
WRG-tävling
Plats: Vänge
September
Fredag 20 september
WRG Tema-tävling
Plats: Vänge

Oktober
Söndag 27 oktober
WRG-tävling Dubbelt upp
Plats: Sanda

Show 2013

Den15 och 24 juli 2013 kommer
det att bli en fantastisk familjeshow som ska bli bättre än den
någonsin varit tidigare och DU
kan bidra! Vi behöver allt från
funktionärer till deltagare som
kan hjälpa till.
Showgruppen består av
Jennie Lindgren, Malin Nygren
och Matilda Jacobsson.
Hör av dig till oss om du vill
vara med.
E-post: show@wrg.nu

WRG inbjuder till 2012 års
WRG inbjuder till 20123 år
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