
10. DECEMBER 2019 

Kære medlemmer, 

Vi er nu klar til at ga  i luften med projekt TalentSyd, som fra januar 2020 skal styrke springsporten i vores distrikt. 

Talent Syd er et sportsligt fundament med det forma l at pleje, støtte og fremme unge springryttere i aldersgruppen 

U-25. Ma let er at holde pa  de nuværende ryttere, sa  de bliver længere i sporten, og at motivere nye til at yde en 

ekstra indsats. Det forega r ved at rytterne i talentsamarbejdet tilbydes faglig og sportslig coaching med fælles 

træning, kurser, foredrag og udflugter. 

Mandag den 16. december 2019, kl. 19.30 er der informationsaften, hvor vi præsenterer konceptet. Dette 

forega r pa  Stutteri Bøgegården, Vollerupbyvej 26 i Vollerup. 

Ryttere, der ønsker at komme i betragtning til talentholdet, skal opfylde følgende krav: 

 medlem af en klub i distrikt 8 (Sønderjylland) og man har en relation til distriktet. Det vil sige, at man ikke 

kan bo i et andet distrikt og sa  melde sig ind i en klub i D-8 for at være med. 

 mellem 12-25 a r  

 rider enten pony kat. 1 eller hest. 

 rider minimum LA** og er pa  vej til MB til C-stævner 

Lørdag den 4. januar 2020 sta r berider Lars Bak Andersen for den første af i alt fire træningssamlinger fordelt 

hen over a ret. 

Den første træningssamling finder sted ved Sønderborg Sportsrideklub, Huholt 17A, fra kl. 9 

Efter træningen udtages i alt 20 ryttere, og disse fortsætter med yderligere en fælles lektion om søndagen den 5. 

januar. Her vil der blive taget ma l til jakker ligesom der skal tages billeder til Ridehesten af holdet og vores to 

sponsorer – Danish Computer Group og Equsana.  

Begge arrangementer er offentlige, det vil sige at interesserede kan følge med fra tilskuerpladserne 

Sønke J. Iwersen, 

Formand Distrikt Sønderjylland 

Tlf. 21654811 

soenkeiwersen@gmail.com 
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