Vi i Stallet 2018

2018 års Vi i Stallet final gick av stapeln söndagen den 20 maj på Motala
Ryttarförening. Totalt var det 10 st lag som tävlade och skrev prov på temat ”Så
funkar hästen”. När proven var rättade så visade det sig att det här var ett av
dom jämnaste åren vi har haft.

Dagen började med att DUS hälsade alla välkomna i MORFs kafeteria. DUS ordförande Sofia
Wodlin höll en genomgång om vad dagen skulle innehålla och presenterade DUS och vad vi
jobbar med just nu, bl.a den fadderverksamhet som håller på att byggas upp.
Efter presentationen var det dags att skriva provet. Vi i stallet är hästkunskapstävlingen för
barn som är 9-13 år och tävlingen grundar sig på boken med samma namn. I lagen skriver 35 st ett prov tillsammans inom årets tema ”Så funkar hästen” och dom har 30 minuter på sig.
Klara. Färdiga. Skriv!

När tiden var slut och proven inlämnade så tog Morfs ungdomssektion MUS över. Dom hade
en rundvandring där dom visade upp sin fina anläggning och efter det så spelade alla
brännboll ute på den stora gräsbanan under tiden som proven rättades.

Efter brännboll och lekar så bjöds det på korv med bröd uppe i kafeterian och alla hade tid
att kolla in priserna. Vi hade även en tävling där alla som ville kunde vara med och tävla om
en lädergrimma.

Tack Ica Maxi Motala, Hööks Linköping, Svenska Ridsportförbundet och Agria
djurförsäkringar för dom fina priserna!
Nu var det äntligen dag att avslöja resultatet på tävlingen.
1:a Heda Ridklubb
2:a MARS
3:e MARS
Utöver topp 3 så placerade sig alla lag på en fjärdeplacering.
Vi säger Stort grattis till 2018 år Vi i Stallet vinnare Heda Ridklubb som vann en check på
2500 till ungdomarna i klubben.

Vi vill även passa på att tacka alla lagledare som har haft hand om teorilektioner och
peppning av sina lag! Utan er skulle det inte finnas någon tävling!

Vi i DUS vill tacka alla inblandade för en mycket lyckad Vi i Stallet final 2018!

Vill din klubb vara värd 2019 års Vi i Stallet final? Under hösten så kommer det att komma
information om hur du kan nominera just din klubb som värd för Vi i Stallet.

