Ungdomsgala 2011

samt
Årsmöte för Distriktets Ungdomssektion
Lördagen den 5 mars
i Tvååkers Medborgarhus
Börjar kl 19,00 med mat, årsmöte och
prisutdelning som beräknas slut ca 21,30.
Då öppnar vi upp dansgolvet och håller
igång till kl 01,00
Inbjudna är alla ungdomar (0-26 år)
inom Hallands Ridsportförbund

Anmälan;
- Sätt in 100kr till Hallands Ridsportförbund Bg.nr. 5781-0731, i meddelande-rutan
skriver ni erat för- och efternamn samt
“gala”
- Skicka ett mejl till dushalland@hotmail.
com, där bekräftar ni att ni har satt in pengar, samt skriver erat namn, adress, personnr, och om ni har ev. specialkost.
Vi kommer att bekräfta när fullständig anmälan har kommit in.
Det går bra att anmäla flera på en gång,
men tänk på att vi behöver namn, adress
och personnr till alla!

Det kommer att bli mingel, priser, mat
och dj!

Inträde; 100kr/pers
Anmäl senast den 18 februari!

Övrig info:
Busslinjen 652 stannar runt hörnet! (Det
finns även nattbuss)
Eventet är drogfritt, ingen alkohol accepteras!
Vi kommer att ha två dörrvakter under
kvällens gång.

Nominera!
Nominera antingen dig själv eller någon annan till våra några av följande kategorier;
2010 års:

- Ungdomsledare,
någon som gjort en ledarinsats för ungdomarna och varit en bra förebild
- Ungdomssektion,
har ni gjort flera lyckade aktiviteter, eller kanske ett event som blev helt grymt bra? Eller
är ni gänget som alla vill vara med i?
- Stallbästis,
den som med varm hand tagit hand om nya i stallet och som alltid finns där, för hjälp
eller råd
- Lagryttare,
den som har visat mycket bra sportsmanna-anda och som alltid stöttar sina lagkamrater
- Stjärnskott,
den som under året har fått oväntat bra resultat på kort tid, ex från LB till placeringar i
LA eller kanske från nybörjargruppen till klubbmästare?
- Eldsjäl.
den som under året har bidragit med spirande idéer och ett stort engagemang för klubbens ungdomar
Skicka in ett eller flera namnförslag till dushalland@hotmail.com
Alla nominerade kommer att listas på våran hemsida!
Vinnare kommer att få ett fint diplom, ett pris och bli publicerad på våran hemsida med
namn och bild!
------------------------------------------------------------Mina nomineringar:
Namn: 					
Klubb:					
Kategori:					
Motivering:					

Namn:
Klubb:
Kategori:
Motivering:

