Medlemsbrev januari 2016

Hej Alla Medlemmar!

Så har året dragit igång med full fart! Vi tränar som om vi vore gymfolk (du vet de
där som löser kort efter nyårslöftet - fast skillnaden är att vi kommer fortsätta
hela året) och en del av oss har redan kommit iväg på tävling. I helgen var det
minst tre tränare som coachade 6-7 ekipage och nästan lika många som var på
tävling - härligt!!
En påminnelse; betala in medlemsavgift för 2016 och anläggningskort och i
samband med inbetalning - maila dina uppgifter till styrelsen@ssrf.net. Det krävs
medlemskap för att få rida på vår anläggning, även om du bara löser dagsbiljett
och naturligtvis krävs det även medlemskap när du löser licens via vår klubb.
Vi har pratat om att justera avgifterna, men eftersom vi överväger att göra ganska
omfattande ändringar krävs en större planering och engagemang från flertalet
medlemmar. Styrelsens mål är att klubbens avgifter skall återspegla och gynna
medlemmarnas behov utan att göra avkall på anläggningens omkostnader.
Exempelvis vill vi att det skall vara gynnsamt att lösa halvårs- eller årskort istället
för dagsbiljetter, och som ni vet pågår en diskussion hur vida vi ska behålla
medryttarkortet eller ej och om vi ska komplettera med ett så kallat tränarkort.
Avgifterna kommer förbli detsamma 2016 som 2015 men kommer att ändras till
2017 via flertalet medlemsmötes beslut. I veckan kommer första versionen av
medlemmar med anläggningskort sättas upp i ridhuset (och uppdateras löpande)
och vi kommer utföra kontroller på anläggningen för att försäkra oss om att ingen
rider olovandes. Beakta att klubbens försäkring inte gäller om du som
ickemedlem rider utan anläggningskort, om olyckan skulle vara framme.

Anläggningen
Vi är medvetna om att lampan utanför ridhusporten och på parkeringen är ur
funktion och kommer åtgärda detta. Vi planerar även att installera belysning för
fotgängare längs ridhuset samt förbättra/laga befintliga lampor kring
klubbstugan.
Inom kort kommer vi sätta upp en magnetanslagstavla i ridhuset där en
almanacka och allmän information kommer finnas. Observera att det är ett
komplement – hemsidans information och kalender är och förblir den högaktuella

och primära informationskällan. Det finns även en lista att skriva signera när man
hjälpt till att kratta spåret - TACK allt fotfolk som hjälper till!!!
Jag har fått enbart positiv respons på att hindren står framme torsdag till söndag
så vi kommer fortsätta på samma vis en gång/månad. Eftersom onsdagens fria
hopptid inte verkar användas är den numera borttagen och istället utökar vi fria
hopptiden på söndagar till kl 13.00. Som vanligt är inget hugget i sten, om så
önskas kan det justeras framöver.
Vi har inget datum för när dressyrstaketen skall fram igen, det kräver mer folk och
planering. Anmäl ditt intresse till mig så ordnar vi det!
Paddocken är harvad och åter i gott skick – men för att den så ska förbli MÅSTE vi
mocka efter oss även där! Paddocken är dessutom i stor behov av att kratta in
spåret (eller rättare sagt vallen som skapats utanför) så om inte några tar egna
initiativ så återkommer vi snart med "fixardag" för detta.
Vårens allmänna fixardagar är planerade 23 och 24 april och 4 och 5 juni
(helgerna innan våra tävlingar). Mer info om det framöver - men boka datumen!
Lunds kaninhoppförening kommer hyra lilla ridhuset ett par gånger under
vårvintern för att arrangera tävlingar. Första gången är torsdagen den 25 februari.
Jag kommer personligen att informera dem om parkeringsplats och våra
förhållningsregler, men ni får gärna återkoppla till mig om det är något som inte
fungerar. Vi ser på det som goodwill och möjlighet att synas och kommer
förhoppningsvis kunna ha glädje av kaninerna på framtida event (ex sommarfest,
julshow, sommartävlingar).

Utbildning
Fortfarande inget spikat men närmast på agendan ligger en hoppclinic. Känner du
till någon bra tränare som du kan rekommendera? Hör av dig till styrelsen!
Personligen skall jag på tvådagars hoppkurs till helgen med Hanns Melin – kanske
det kan vara någon att ta till vår klubb?
Tävling
Till våren har vi dressyrtävling 30/4-1/5 och hopptävling på gräsbanan 11-12/6.
Innan dess planerar vi för en eller ett par pay&jump och pay&ride och i samband
med det hoppas vi även på en liten intern klubbtävling! Mer info om det framöver.
Styrelsen har beslutat att vi kommer köpa in vita schabrak med vår logga på för
medlemmar att låna och använda vid event. Medlemmar kommer även erbjudas
att köpa egna med möjlighet att komplettera med eget namn till förmånliga priser!
Nästa söndag 14/2 kl 15.00 har vi årsmöte. Valberedningens förslag till ny
styrelse hittar du på hemsidan. Om du vill garantera dig fika och en av Maria
Anderssons berömda bullar så anmäl ditt deltagande till styrelsen@ssrf.net

omgående!! Det kommer finnas möjlighet att beställa klubbjacka för den som är
intresserad!
Jag skulle bli oerhört tacksam om någon (ex stallägarna?) kan skriva ut
medlemsbreven löpande och sätta upp i stallet för att öka spridningen.
Väl mött! /Ordförande Helena

