2014 – Distansgala och Romfarsritt i våra färger!

MDRF välkomnar ett nytt år med en förhoppning och önskan om många fantastiska mil under
hovarna.
Tävlingsterminen är släppt och ett datum att ta fasta på är 14/6 – Romsfarsritten! Som ni kan se är det
den enda tävlingen MDRF kommer att arrangera i år. MDRF har valt att sätta fokus här och på
Distansgalan som vi har fått äran att arrangera. Romfarsritten kommer att utökas det här året med en
12-milaklass samt DM för Västmanland och troligtvis även Södermanland.
Distansgalan går av stapeln den 8-9 mars och vi hoppas se så många som möjligt av er där! Inbjudan
med program ligger på vår hemsida, men för att göra det riktigt säkert att ni får den, så är den även
bifogad i det här mailet!
Det börjar även dra ihop sig för årsmöte! Detta kommer att hållas den 23 februari, hos Karin
Knutsgård på Märsön, strax söder om Enköping.
Har ni förslag på saker ni tycker att föreningen ska göra, som tex träningsritter, föredrag, suchi-kvällar
– maila till klubben!
Antalet medlemmar uppgick till ca 50 st år 2013 och framgångarna var stora bland dessa. Bland annat
rankades Maria Hagman Erikssons och Al Tayar etta på FEIs ranking över distansekipage, och Caroline
Franzén var uttagen till landslaget med sin Ganzir och red EM i Most, Tjeckien. Lag-SM gick i
Kristinehamn och vi hade så många startande MDRF-ekipage, att vi kunde delta med två lag! Nu gick
det väl kanske inte riktigt lika bra som i fjol, men vi kommer igen, eller hur!
Vi har mycket att vara stolta över, på de här få åren har vi som förening skaffat oss en stadig grund att
stå på och det är tack vare våra medlemmar. Vi lägger ett år till handlingarna och ser tillbaka på det
som mycket framgångsrikt, och ser fram emot ett lika bra år 2014. Ert stöd, hjälp och engagemang
borgar för att det blir så!
Och en påminnelse... Nytt år betyder också dags att betala in ny medlemsavgift. Info finns så klart på
hemsidan, under fliken Föreningen.

