Protokoll Södra Sallerups Ryttarförening
Mötesdatum: 2020-08-09 Fridentorp kl.16,00

Närvarande (markerade med X efter namn
Carola Granström X
Emilia Sahlén X
Jan Hultgren X
Maria Asklund X
Helena Ageland
Jenny Kryhl X
Emma Asklund X
Sofia Kajrup X
Hanna Lindgren

Dagordning:
1) Mötet öppnas

Beslut:
Mötet öppnades av ordförande

2) Godkännande av föregående
protokoll
3) Val av sekreterare & justerare

Föregående protokoll godkändes

4) Godkännande av dagordning

Ja!

5) Åtgärdslistan /
Föregående protokoll

Genomgång av f.g protokoll.

6) Ekonomi

Inget nytt

7) Medlemmar

106 kvinnor och 9 män är medlemmar

8) Tävling

P&J – 30 augusti
P&R – 5 september

Sekreterare:
Justerare: Jan Hultgren

Rosa bandet – dressyrtävling 10-11/10
Ansökt om dressyrtävling 2021 v.16

9) Anläggningen

Fixardag den 23/8 kl 9-13 planeras
innan P&J en 30/8. Carola skickar ut
information om detta till medlemmarna +
en fixarlista.

10) Ridhusen / Ridbanorna

Ridhusunderlaget –
Det finns tre rekommenderade ridbanor
som har underlaget som Micke har
offererat oss. Jättebra om flera kan åka
ut och känna och tycka till om
underlaget.
Underlaget finns i dessa ridhusen:
 Torns ponnyklubb
 Vallenbergs Hallen Flyinge
 Bollerup

Inkommande punkt:
-

Ridhusunderlaget
Löshoppning
Bomträning
Ridtravare tävling
Namn på våra ute-ridbanor
Loppis
Ridläger Jenny

Löshoppning – Jenny kommer att köra
en lördag eller söndag med löshoppning
där man kan boka 15 min för att
löshoppa sin häst med hjälp av Jenny.
Bomträning – Carola kollar med
Susanne W om Jenny kan få banskiss
till bomträning var 4 vecka.
Ridtravare – 4 oktober är ridhuset och
paddocken utanför uthyrd då det
kommer det vara ridtravare tävling.
Namn på våra uteridbanor – Vi saknar
namn på våra utebanor. Vi kommer att
ha en tävling på FB om att komma med
bästa namnen på dessa två. Emilia gör
utskick om detta.
Loppis – Tävlingskommittén kommer
att fixa en loppis i höst i lilla ridhuset och
utanför, med corona-tänk. Datum
kommer.
Jennys träningsläger Carola behöver

uppgifter från vem som var med på
lägerna. Jenny skickar detta.

11) Utbildning

Vi kommer att köra en repris på
utbildningsböckerna som vi redan har
ute i vår stallar gällande rida över
bommar. Jenny K kommer att kalla på
en prova på dag med bomträning och
köra övningar från böckerna. Jenny
hittar datumförslag för detta.
Tappsko kurs på gång i höst!
Grönt kort kurs kommer att köras av
Jenny K i höst. Troligtvis blir det en
blandning av digitalt och fysiska träffar
och för att ha ordentligt med avstånd
kommer annan plats att väljas än vår
lilla klubbstuga.

12) Övriga frågor

-

Vi vill uppmärksamma
ekipage som placerar sig på
tävlingar och därför kommer vi
att be alla som tävlar och
placera sig att höra av sig till
Emilia med bild och resultat.

Uppmärksamma
tävlingsekipage

13) Nästa möte

9 september kl 16.00

14) Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Justeras:

Jan Hultgren

