Välkomna till årets första ungdomsträff i Nyköping 18-19/2
Den här gången träffas vi utan våra hästar hos Josefins föräldrar på Bergshammar Nedre
Bredgården kl 13.00 på lördagen.
Den här helgen kommer bli en rolig helg där ungdomar med samma intresse träffas och
lär känna varandra, nya som gamla, alla är välkomna! Och glöm inte…. ni behöver inte
ha quarterhäst för att vara med i SQHAs ungdomssatsning
Lördag
Vi kommer att pyssla och tillverka olika saker som svanspåsar och armband som vi kan
sälja för att få in pengar. Det finns bara en symaskin som vi kan använda så om någon
av er har en smidig som ni kan ta med vore det jättebra om vi har fler. Tyg och tråd
kommer att finnas. Har ni några andra idéer om saker vi kan tillverka och sälja meddela
Josefin.
På kvällen kommer vi att äta Tacos som SQHA bjuder på.
Söndag
Vi börjar med frukost som SQHA bjuder på, sen åker vi tillsammans till Boda Borg i
Oxelösund. Där kommer vi att dela upp oss i lag, alla kan
vara med, föräldrar, tränare och ungdomar! Det kostar 300:- per person och i priset ingår
tillgång till cellerna till kl. 18.00, lunch och prisutdelning.
UTMANINGAR SOM PASSAR ALLA
”Elitidrottsmän och soffpotatisar. Familjer och föreningar. Börsnoterade
företag och lågstadieskolor. Boda Borg i Oxelösund passar faktiskt lika
bra för alla.”
Läs mer på www.bodaborg.se (Oxelösund)
Bilder från Bodaborg
I Oxelösunds hemsida

Vi kommer att bo hemma hos Josefins föräldrar och sova på det som finns, sängar, soffor,
madrasser och annat mysigt
Medtag:
Sängkläder och gympakläder/oömma kläder
Anmälan senast 10 februari till Josefin eller Moa
Betalning till SQHAs konto i Handelsbanken senast 15/2
Clearing: 6601 Kontonr: 992857198
Hör av er till Moa (076 829 4928) eller Josefin (073 428 27 77) om ni har några frågor

