DISTANSGALAN 2019
Simlångsdalens Ryttarförening har nöjet att arrangera årets stora ryttarträff
för distansfolket. Kombinera som du vill, hela paketet med föreläsning, gala,
boende och shopping på Gekås eller bara någon av aktiviteterna. Hur du nu
väljer att göra ange noggrant i anmälan och vid betalning vilket paket som du
väljer. Galan börjar kl 13.00. Lunch serveras inte utan intas på egen hand. Det
kommer att finnas frukt och dricka i pauserna samt eftermiddagsfika.

Plats
Hotell Gekås i Ullared
Tid: 9 februari start kl.13.00

Program eftermiddag
13.00
13.15

14.15
14.30
15.20
15.45
16.50
17.00
17.30

Simlångsdalens Ryttarförening inleder galan
Föreläsning med Barbara Lissarrague startar. (se mer information
om henne längre ner i inbjudan)
Då hon inte talar så god engelska kommer vi ha en tolk.
paus
Föreläsning med Barbara fortsätter.
paus med eftermiddagsfika
Föreläsning med Barbara fortsätter.
paus (en kort bensträckare)
Distanskommittén har ordet.
Avslutningsord med mer information inför kvällen.

Program kväll
19.00

Galamiddag med trerätters meny, prisutdelning med mera. Avslutas
någon gång fram på småtimmarna.

Kostnad
Paket 1. Galan med konferens, middag och boende på hotellet
del i dubbelrum eller i stuga.

1500 kr

Paket 2. Galan med konferens, middag och boende på hotellet
boende i enkelrum.

1900 kr

Paket 3. föreläsning

600 kr

Paket 4. galamiddag

550 kr

Paket 5. middag och boende Dubbelrum/enkelrum

1200/1600 kr

Anmälan
sker till nordenfeltmaria@hotmail.com och är bindande.
OBS tänk på att boka tidigt då det finns begränsat antal rum på hotellet.
Sista anmälan 9 januari, För att räknas som anmäld ska pengarna vara inbetalda
till SRF’s PG 989553-3. Ange namn på deltagare och vilket paket du har valt vid
betalning. Märk även betalningen med Distansgalan.

FÖRELÄSARE
Vi har nöjet att ha Barbara Lissarrague som vår huvudföreläsare. Då Barbara
helst känner sig mest bekväm på franska kommer vi att ha en tolk
till henne.

Barbara är född och uppvuxen i Schweiz och bosatt i Frankrike där hon driver ett
stall med distanshästar. 2003 fick hon franskt medborgarskap och
började tävla för Franska landslaget.
Sedan 2014 tävlar hon för sitt hemland Schweiz igen och representerade landet
i WEG2014 i Normandie och WEG2018 i Tryon.
Barbara har tävlat i distansritt under många år och har startat i flera olika
mästerskap. Hon har en gedigen meritförteckning och kunskaper
som hon gärna delar med sig av. Hon ser fram emot att få komma till
Sverige och dela med sig av sina erfarenheter.
Lämna förslag på ämnen som ni vill höra
Vi ser gärna att ni lämnar in förslag på ämnen som ni vill att Barbara ska prata
om. Lämna in dessa senast den 20 december via mejl till Jessica via
mejl maratschio@gmail.com
Fler föreläsare kan tillkomma.

Varmt välkomna!
Önskar Jessica, Maria och Ulf
via SRF

