Medlemsbrev september 2015

Hej Alla Medlemmar!
Ett stort tack till alla som gjorde vår jubileumsfest till en oförglömlig afton! Jag
hoppas ni andra hade lika trevligt som mig!
Jag vill först och främst slå ett slag för Malmö Charityride. Söndagen den 4
oktober rider vi mot Barncancer – anmäl dig som ekipage eller funktionär på
www.malmo.charityride.se
SSRF är som klubb medarrangör och jag söker nu med ljus och lykta efter
några som kan ställa upp och hjälpa till vid korvgrillningen mellan kl 12-15.
Hör av dig till mig omgående om du vill vara med och göra en insats på ett häftigt
evenemang!
Äntligen har vi fått en fungerande kalender på hemsidan. Kolla in den och håll dig
uppdaterad om vad som är på gång!
Och nu till lite info om klubben:

Tävling
Pay and Jump på gräsbanan 13 september genomfördes med bravur. Det var få
som startade (27) men roligt att se att nästan alla av dem faktiskt var
medlemmar! Det bådar gott för framtida julklappshoppning som vi hoppas kunna
genomföra i december.
Gräsbanan har varit tillgänglig under september och jag hoppas att de som velat
har haft härliga pass på den!

Anläggningen
Underlaget har varierat i ridhuset den sista tiden. Styrelsen och
anläggningsgruppen vet om detta och har vidtagit åtgärder, rent konkret innebär
det att det djupharvars oftare och vattnas mer sällan. I samband med
väderomställningar kan det vara svårt att uppnå rätt fuktighetsbalans, men
utvärdering sker löpande tack vare medlemmar som nyttjar banan.
September har gått snabbt och på grund av olika omständigheter skjuter vi fram
möjligheterna att ha hindren framme. Men 8-11 oktober kommer hindren
lämnas framme efter torsdagsträningen (kl 20.00) och plockas in efter

söndagens hoppträning. På följande tider får hindren inte användas (för de
medlemmar/hästar som ej önskar hoppande ekipage kring sig);
Fredag 9/10 kl 16.00-17.30
Lördag 10/10 kl 13.30-15.00
Söndag 11/10 kl 09.00-11.30
För övrigt är det fritt fram för medlemmar att nyttja banan efter egen förmåga för
markarbete, bomträning eller hoppning. Jag vill dock uppmuntra ekipage och
föräldrar till ridande barn att ta ansvar och hoppa under kontrollerad
omständigheter och att högt och tydligt informera eventuella medryttare vilket
hinder man ämnar hoppa (precis som vid framhoppning). Lämna hindren
uppbyggda när du ridit klart!
Förhoppningen är även att kunna erbjuda träning med dressyrstaket i oktober
eller november, håll koll på hemsidan.
Styrelsens och anläggningsgruppens arbete att se över belysning och underlaget i
ridhuset fortsätter under hösten. Vi försöker planera insatserna, men måhända att
ridhuset stängs med kort varsel på grund av detta. Jag ber er ha överseende och
hålla utkik på hemsidan.

Utbildning
Utbildningskommittén (UK) har genomfört grönt kort kurs under september
månad.
Den 4 oktober föreläser veterinär och forskaren Per Michanek. OBS – GRATIS för
medlemmar under 25 år!! – se hemsidan för mer info och anmälan.

Återkoppla gärna till mig om vad som varit bra och vad som kan göras bättre!
Väl mött! /Ordförande Helena

