
Møte i ponni gruppa 03.03.17 kl. 18:00  

Sted: Jarfjordbotn 

Tilsted: Siren, Andrine og Christine 

 

 Aktiviteter 

- Ponni jentene ønsker å ha sosial samlinger både med og uten ponni, noen av 

ideene de har er; pizza kveld på ritz, overnatting, scooter tur.  

- Felles ponni trening hver mnd. på travban (når travbanen åpner)  

- De ønsker en treningsdag hos Linda i ridehallen, Siren tar kontakt med Linda å 

hører om dette er mulig.  

  

 Hjemmeside 

- Jentene har selv skrevet en presentasjon om seg selv og ponnien sin som er lagt 

ut på hjemme siden.  

 

 Ponnileir  

- Jentene er spent på om de får dra eller ikke.  

Søknadsfrist på ponni leir er 22.03.17, så avgjøres etter det hvem som får reise.  

 

 Økonomi  

- Andrine og Christine har tjent inn penger på Kirkenes dagene 2016.  

- Vi begynner med å selges en lodd konvolutt vær. Siren har deler ut en konvolutt 

til alle ponni jentene.  

- Pante flasker  

- Jentene syns det er en god ide med sparebøsse. Der de kan legge penger oppi vis 

de har noen kroner til overs, og penger etter panting av flaske. Siren kjøper inn 

sparebøsser.  

 

 Løpsdager  

- De ønsker runde ridning etter ponniløpet med Queen G.  

  

 Hestens dag   

- De ønsker at en ponni brukes til ridning og to ponnier brukes til kjøring, hvis alle 3 

ponniene stiller opp.   

- De ønsker å ha hestesko kasting, heste quiz med enkel spørsmål og premie til alle 

barn som er med. 

- Loddsalg   

 

 

 Kirkenes dagene 

- På kirkenes dagene i fjord fikk ponni jentene inn en del penger. De ønsker derfor i 

år å gjenta dette, Siren sjekker opp, og håper vi får dette til!  



- Runde ridning, 20,- per runde? 

- Setter oppe en liten bod, med bord og stol.  

- Selger lodd, juice, brus, sjokolader, kaker, kanelsnurr.  

- Bilde framvisning fra ponni løp, trenings samlinger.  

- Kanskje vi får til å lage en liten brosjyre om ponni travet?  

- Lager plakater og henger opp i byen dagen før, gjerne i avisen også.  

- De ønsker å stå der lørdagen, fra kl. 11:00-16:00   

 

 Premie 

- Jentene har noen ønsker på premier i år; caps, termos kopp, drikkeflaske, 

ryggsekk. 

 

 Gensere med logo  

- Vi ønsker genser med hette. Sitt eget navn foran + ponni gruppa. Logo bak med 

Sør-Varanger Travlag  

- Ønsker å få dette bestilt før løps sesongen begynner.  

 


