Medlemsbrev maj 2016

Hej Alla Medlemmar!

Förra brevet var jag förväntansfull över allt roligt som skulle hända i maj, men
dessvärre blev det inte lika roligt som jag hoppats på. Pay and jumpen och
fixardag fick ställa in eftersom deltagarantalet var för lågt. Dessutom måste jag
tyvärr meddela att även junis planerade hopptävlingar också ställts in på för få
starter...
Men men, mycket roligt har också hänt - gräsbanan har funnits tillgänglig för Er
medlemmar, mentala träningen för Maria, fortsatt körkortsutbildning, ett
renoverat klubbrum, flera fina insatser av medlemmar på tävlingsbanor runt om i
Skåne och så oändligt många ljuvliga turer ute i grönskan - jag blir lika glad varje
gång jag ser ett vackert ekipage längs våra ridslingor!
Så hade vi medlemsmöte där ett 20-tal medlemmar tillsammans med
styrelserepresentanter la fram flera olika förslag till justering av våra avgifter.
Tanken är att styrelsen under sommaren kommer sammanfatta önskemålen,
matcha dem mot våra omkostnader och presentera förändringsförslag för
medlemmarna under två medlemsmöten under hösten så att de nya avgifterna
kommer gälla från och med 2017.
Tävling
Gräsbanan har funnits tillgänglig för medlemmarna hela vecka 22, men plockades
sedan in för kommunen klipper gräset åt oss på onsdagen veckan efter.
Vi låter gräsbanan finnas tillgänglig för medlemmar att hoppa på då tävlingarna
blev inställda. Bommarna finns kvar ute hela juni så att hoppträningar och fri
hoppning kan ske (som vanligt förutsatt att vädret tillåter det). Håll utkik på
facebook och hemsidan för vidare information! Tanken är att vi själva ska kunna
ha glädje av gräsbanan även i augusti – men i nuläget planeras inga fler tävlingar
på den i år.
I höst anordnas flera olika lagtävlingar och det har länge varit en dröm för mig att
få se SSRF tävla i lag! Det finns flera olika serier och cuper att anmäla till och vi
behöver samordna oss för att veta om vi har ekipage nog för att skapa lag.
Styrelsen är eniga om att vi gärna betala anmälningsavgiften för ett hopplag i div 2
(1,0 m) (tävlingar v 38, 41, 44) och ett dressyrlag i Kock out Lätt B häst. Finns det
ponny nog för ett lag?! Läs gärna mer via länken nedan och anmäl sedan ditt
intresse till tavling@ssrf.net SENAST 23/6!
http://www3.ridsport.se/Distriktssajter/skane/Snabbmeny/SerierHosten2016/

Eftersom hopptävlingen blev inställd funderar vi på att tag nya tag i höst och
anordna en dressyrtävling 18 september och en pay and jump (inomhus) 11
september - men det beror på om vi medlemmar är intresserade av att
tillsammans genomföra detta? Vi är i desperat behov av fler frivilliga till
tävlingskommittén och du är varmt välkommen att maila ditt intresse till
tavling@ssrf.net eller ringa till mig om du har frågor: 0739-554827.

Anläggningen
Vi kommer behöva måla om lilla ridhuset, en kanske lite tråkig men nödvändig
(och dyr) utgift, mer info om det framöver. Jag kommer kontakta kommunen i
hopp om att kunna få ekonomiskt stöd.
Klubbrummet/cafét har fått ny färg på väggarna och nya förvaringsutrymme, mer
därtill är på gång. Tack alla som gjort ett fint arbete med uppfräschningen!
Gräsbanans staket behöver underhållas, främst behöver vi klippa gräset under
det, jag kommer be kommunen om hjälp men i värsta fall får vi med gemensamma
krafter röja på egen hand.
Utbildning
Även den andra delen av Maria Sundins, mentala träning, denna gång uppsutten
var enligt deltagarna mycket uppskattad. Eventuellt återkommer Maria i annat
forum till hösten
Körkortsutbildningen är i full gång och flera chaufförer tränar och lär sig varje
vecka, kanske finns det fler som vill passa på - då kanske det kan bli kurs även till
hösten? Hör i så fall av dig till utbildning@ssrf.net
Ungdomssektionen anordnar programridning söndagen den 19 juni! Läs mer
på hemsidan och anmäl dig gärna!
Efter sommaren planeras dressyrclinic, veterinärsdag, miljöträning med Berit och
WE.
För att få mer SISU-pengar att roa oss för (många av våra utbildningar genomförs
i samarbete med SISU) behöver vi anordna teoretisk fortbildning i stallarna till
hösten. I praktiken innebär det att vi hittar intressant studiematerial (böcker)
som klubben köper in till stallarna, sätter ihop stallgrupper och sedan redovisar
närvaro till SISU. Har du några tips på intressanta ämnen/böcker/studiematerial?
Skriv till utbildning@ssrf.net!
Övrigt

En del hästarsläpps i dagarna på bete – jag önskar er alla en skön sommar och
återkommer igen med brev i augusti. Till dess får ni hålla till godo med info på
hemsida och facebook.
Väl mött! /Ordförande Helena

