
	  

Medlemsbrev	  mars	  2015	  
	  

Hej	  Alla	  Medlemmar!	  
	  
Nu	  har	  de	  ideellt	  arbetande	  medlemmarna	  kommit	  igång	  ordentligt.	  Både	  
styrelsen,	  anläggningskommittén,	  utbildningskommittén	  och	  tävlingskommittén	  
har	  haft	  möten	  och	  planerat	  vårterminen.	  

Styrelsen	  har	  haft	  möte	  och	  det	  går	  bra	  att	  läsa	  våra	  protokoll	  på	  vår	  hemsida	  
(under	  fliken	  arkiv).	  Nästa	  möte	  har	  vi	  på	  söndagen	  den	  22	  mars	  kl	  17.00,	  maila	  
gärna	  till	  oss	  om	  det	  är	  något	  som	  du	  vill	  att	  vi	  ska	  ta	  upp!	  Vi	  jobbar	  vidare	  med	  
att	  hitta	  en	  fungerande	  almanacka	  till	  hemsidan,	  är	  det	  någon	  i	  klubben	  som	  vet	  
något	  om	  sådant	  –	  vänligen	  kontakta	  styrelsen!	  	  

	  

Anläggningen	  

• Ridhuset:	  Anläggningsgruppen	  har	  konsulterat	  underlagsexperten	  Micke	  
Nord	  angående	  ridhusbotten	  och	  vi	  har	  fått	  förnyade	  instruktioner	  om	  
hur	  botten	  skall	  underhållas.	  Micke	  tyckte	  sammanfattningsvis	  att	  botten	  
generellt	  var	  i	  gott	  skick,	  men	  skulle	  må	  bra	  av	  månatlig	  djupharvning	  och	  
bevattning.	  På	  sikt	  skall	  ridhusbotten	  även	  vägas	  av	  och	  fyllas	  på.	  Den	  
stora	  porten	  skall	  renoveras	  senare	  i	  år.	  

• Bevattningssystemet	  till	  ridhus	  och	  paddock	  kommer	  att	  repareras	  under	  
våren.	  	  

• Gräsbanan	  kommer	  att	  gödslas	  och	  klippas	  inför	  tävlingarna,	  men	  vi	  
kommer	  inte	  genomföra	  några	  omfattande	  renoveringar	  av	  ex	  staket	  etc	  
detta	  år.	  	  

• Ny	  röjsåg	  och	  gödselkärra	  till	  paddock	  skall	  inhandlas	  och	  dasset	  och	  
husvagnen	  skall	  väck.	  	  

• Städdag	  inför	  dressyrtävling	  sker	  25	  och	  26	  april	  kl	  09.00-‐12.00.	  
Fixardagar	  har	  vi	  30	  och	  31	  maj	  kl	  09.00-‐12.00.	  Mer	  om	  det	  i	  separat	  
utskick.	  

• Utvärdering	  av	  hur	  mycket	  anläggningen	  används	  kommer	  genomföras	  
under	  mars/april.	  Mer	  om	  det	  i	  separat	  utskick.	  
	  

Utbildning	  
	  

• Dressyrträning	  för	  Olof	  Axelsson	  ligger	  redan	  ute	  på	  hemsidan	  
• Dressyrträning	  för	  Maria	  Borg	  planeras.	  
• Planerar	  att	  få	  hit	  Bo	  Jenå	  till	  hösten.	  
• Planering	  för	  WE-‐träning	  fortsätter.	  
• Bom/hoppträning:	  Tvådagars	  träning	  för	  Mimmi	  Hansson	  	  

Utbildningsgruppen	  välkomnar	  medlemmarnas	  friska	  förslag	  på	  andra	  
tränings/utbildningsformer!	  
	  
	  



Tävling	  
	  

• Planerar	  för	  pay	  and	  ride	  och	  pay	  and	  jump	  inomhus	  i	  april.	  Observera	  att	  
vi	  behöver	  hjälpa	  varandra	  för	  att	  kunna	  genomföra	  dessa	  
träningstävlingar	  men	  att	  de	  inte	  räknas	  till	  de	  åtagande	  som	  vi	  har	  som	  
medlem	  (att	  ställa	  upp	  på	  fixardag	  eller	  tävling	  2	  heldagar	  alternativt	  4	  
halvdagar/år)	  

• Dressyrtävling	  2-‐3	  maj:	  förberedelserna	  är	  i	  full	  gång!	  
• Hopptävling	  på	  gräsbanan	  6-‐7	  juni.	  Då	  kommer	  vi	  samarbeta	  med	  

Kolböras	  Ryttarförening	  som	  kommer	  bidra	  med	  kompetens	  och	  
funktionären	  (hurra!)	  

• Funderar	  över	  pay	  and	  jump	  på	  gräsbanan	  veckan	  efter	  hoppträningarna.	  
• Funderar	  över	  att	  anordna	  en	  ridtravartävling.	  

	  
	  

Jag	  fortsätter	  att	  se	  fram	  emot	  Din	  inbjudan	  till	  Ditt	  stall	  så	  vi	  kan	  lära	  känna	  
varandra	  bättre	  och	  skaffa	  oss	  ett	  fotocollage/infounderlag	  om	  våra	  medlemmar!	  
;)	  
	  

Väl	  mött!	  /Ordförande	  Helena	  	  
	  


