
	  

Medlemsbrev	  oktober	  2015	  
	  

Hej	  Alla	  Medlemmar!	  
	  
Hösten	  är	  här	  på	  allvar	  och	  trycket	  på	  ridhuset	  börjar	  öka.	  Jag	  uppskattar	  att	  vi	  
alla	  visar	  hänsyn	  till	  varandra,	  håller	  koll	  på	  de	  andra	  ekipagen	  så	  vi	  inte	  krockar	  
och	  framför	  allt	  plocka	  upp	  skiten	  i	  BÅDE	  ridhus	  och	  paddock!	  	  	  

Om	  du	  ska	  boka	  privatlektioner	  eller	  träna	  något	  specifikt	  vill	  jag	  påminna	  dig	  
om	  att	  ta	  en	  titt	  i	  kalendern	  innan	  så	  att	  inget	  annat	  är	  bokat.	  
Blir	  det	  någon	  Julshow	  i	  år?	  Klart	  det	  blir!!	  Fundera	  på	  vad	  du	  vill	  bidra	  med	  så	  
återkommer	  jag	  med	  mer	  information	  på	  medlemsmötet!	  
	  

Anläggningen	  

• Vi	  beklagar	  det	  traktorhaveri	  som	  skedde	  förra	  veckan	  i	  samband	  med	  att	  
Erik	  var	  bortrest	  och	  tackar	  för	  visad	  hänsyn.	  	  

• Underlaget	  har	  förbättrats	  efter	  djupharvning	  och	  justerad	  bevattning.	  
• Eftersom	  trycket	  nu	  ökar	  igen	  vill	  jag	  göra	  ännu	  en	  check	  på	  när	  ridhuset	  

används	  och	  till	  vad	  –	  snälla	  hjälps	  åt	  att	  påminna	  varandra	  om	  att	  fylla	  i	  
närvaron	  i	  ridhuset	  under	  ett	  par	  veckor	  i	  novemer.	  

• Lampan	  utanför	  ridhuset	  börjar	  ge	  med	  sig.	  Vi	  kommer	  byta	  den	  
omgående.	  

• En	  del	  undrar	  över	  belysningen	  i	  ridhuset.	  Styrelsen	  har	  tittat	  på	  olika	  
alternativ	  och	  än	  så	  länge	  har	  vi	  inte	  hittat	  någon	  annan	  belysning	  som	  är	  
ekonomiskt	  gynnsam.	  Vårt	  bevattningssystem	  slår	  tyvärr	  ut	  en	  del	  av	  e	  
nuvarande	  lysrören	  så	  det	  är	  inte	  värt	  att	  byta	  ut	  dem.	  	  
	  

Utbildning/Träning	  
	  

• Bo	  Jenå	  kommer	  till	  klubben	  24	  november,	  läs	  mer	  om	  det	  på	  hemsidan	  
och	  kom	  ihåg	  att	  anmäla	  dig!	  	  

• Bomträning	  för	  Jenny	  Kryhl	  varannan	  lördag,	  för	  anmälan	  och	  mer	  info,	  se	  
hemsidan.	  

• 19-‐22	  november	  kommer	  vi	  låta	  hindren	  stå	  framme	  igen,	  återkoppla	  
gärna	  till	  mig	  eller	  någon	  annan	  i	  styrelsen	  om	  vad	  du	  tycker	  om	  detta.	  

• Även	  dressyrstaketen	  skall	  byggas	  upp,	  vi	  har	  inte	  bokat	  något	  datum	  för	  
de	  ännu,	  men	  eventuellt	  i	  slutet	  av	  november	  eller	  början	  av	  december.	  

	  
Tävling	  
	  

• Susanne	  Wessman	  representerade	  klubben	  på	  tävlingsfördelningsmöte	  
gällande	  vårterminen	  2016	  och	  vi	  har	  nu	  bokat	  i	  två	  tävlingar,	  en	  dressyr	  i	  
maj	  och	  en	  hoppning	  i	  juni.	  Förhoppningsvis	  kommer	  vi	  kunna	  hålla	  fler	  
Pay	  and	  Jump/Ride	  under	  våren	  som	  och	  tävlingskommittén	  kommer	  
hålla	  planeringsmöte	  i	  november.	  



• Ett	  företag	  har	  startat	  ett	  nytt	  koncept	  gällande	  pay	  and	  ride	  –	  man	  filmar	  
sin	  programritt	  och	  skickar	  in	  filmen	  för	  bedömning	  av	  domare	  (mot	  en	  
avgift).	  Ett	  bra	  sätt	  för	  den	  som	  inte	  tar	  sig	  ut	  på	  tävlingar	  så	  ofta	  eller	  
bara	  vill	  checka	  av	  formen.	  Jag	  har	  själv	  varit	  testpilot	  och	  tyckte	  att	  
bedömingen	  kändes	  relevant.	  Kanske	  något	  för	  vår	  klubb?	  Kolla	  in	  
dressyrskolan!	  	  
	  

Hoppas	  vi	  ses	  på	  medlemsmötet	  den	  22	  november,	  vi	  behöver	  prata	  igenom	  
klubbens	  framtid	  och	  här	  har	  du	  chansen	  att	  framföra	  hur	  du	  vill	  ha	  det.	  (Kom	  
ihåg	  att	  anmäla	  dig!)	  Den	  15	  november	  har	  vi	  styrelsemöte,	  hör	  av	  dig	  om	  det	  är	  
något	  särskillt	  du	  vill	  att	  vi	  ska	  ta	  upp.	  
	  

Väl	  mött!	  /Ordförande	  Helena	  	  
	  


