Mounted Games Association Danmark, Østre Allé 16, 3250 Gilleleje – mgadk@live.dk

Kære medlemmer,
Efterårsferien står (næsten) for døren og vi kan se tilbage på en sæson med rigtig mange ændringer og
aflysninger.
Hele corona situationen har været ekstrem udfordrende for alle – ikke mindst for MGA DK i forhold til
afholdelse af stævner og andre sociale arrangementer.
Vi skylder jer medlemmer stor tak for, at I under de givne omstændigheder trods alt har bakket op om
foreningen. Det sætter vi stor pris på og det giver et godt afsæt for en forhåbentlig mere normal
stævnesæson til næste år, hvor vi heldigvis fortsat får lov at være værter ved EM 2021 på Vallensbæk
Ridecenter.
I såvel bestyrelsen som i stævneudvalget har det betydet ganske meget distancearbejde, da der konstant
har måtte rettes til og justeres i det planlagte. Kommunikationsdelen har været enorm, og vi har konstant
forsøgt at dosere meningsfuldt og rettidigt.
I bestyrelsen har vi desuden fordybet os i ansættelse af landsholdstrænere for den kommende sæson. Vi
mangler at få de sidste detaljer på plads, og glæder os enormt til vi lige om lidt kan offentliggøre navnene.
I dag lanceres vores nye hjemmeside. Adressen er den samme som altid https://www.mounted-games.dk/
Noget af det helt nye er vores webshop som blandt andet gør, at alt stævnetilmelding og tilkøb foregår via
hjemmesiden. Vi glæder os til at tage den i brug. Tag rigtig godt imod den.
Husk også allerede nu at sætte kryds i kalenderen til vores gratis medlemskursus og generalforsamling den
13. og 14. marts på Vejle Ridecenter, vi glæder os allerede nu til en super god, sjov og hyggelig weekend
med træning af de dygtige trænere og ryttere Danny og Katie Spencer.
I den forgangne weekend fik vi afviklet et vellykket DM for Par, og vi ønsker Maja Due Paarup og Jens Holm
et stort tillykke med en velfortjent sejr. Der blev vist flot ridning af alle de deltagende par, men Jens og
Maja gjorde rent bord i finalen og vandt 9 ud af 10 lege.
Vi glæder os meget til at se jer alle meget mere end vi har gjort dette år, og vi håber alle er ved friskt mod
og passer godt på hinanden. Vel mødt til DM individuelt næste weekend.
På bestyrelsens vegne
Line

