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Övergripande: 

Ridhusbygge: 
Arbetet med saneringen (täckningen) av ”stora hoppbanan är i princip klart. Det material som 
låg i stora högar har använts till att göra vallar och inramningar av banan i stället för att 
transportera bort det. 

Nästa steg är att börja att preparera för själva ridbanan. Ledningar för bevattning, elrör, 
dräneringar m.m. kommer att läggar ner innan själva uppbyggnaden börjar. Vi har också bett 
att dom skall sätta plintar för staket i detta skede. 

Övrigt: 
Vi har fått flera påstötningar från kommunen om att dom på Bandyn vill att vi inte ställer 
hästtransporter på den delen av parkeringen som är mot bandyhallen. Dom flesta transporter 
ser nu ut att vara flyttade. 

 

Ekonomi: 

Kassaflöde/omsättning. 
Ingen ytterligare rapport 

Bidrag: 

Inget nytt om de bidrag vi sökt från kommunen. Dock fick vi 20,000 i ett ”återstartsbidrag” 
från RF.  

Ridskola 

Hästläge: 
Häst, Lancelot Dancer 9 år inköpt, kommer troligtvis denna vecka.  
Wiolette (ponny) halt, under behandling. 
 
Beläggning ridskolan:  
89,9% ponny;  87,6 % häst; TOTALT 88,8%. 

 
Anläggningen: 
Lilla ridhuset är i behov av uppfräschning. Detta är ju vårt eget ridhus. 

(De stora portarna har rostat sönder i nederkant. Har pratat med Nisse och det lät på honom 
som om han kunde lösa detta.)  

Ligger packad sand som behöver tas bort, vet inte hur….  

Vita containern bakom gamla ridhuset skulle behöva tas bort. 

• Nya ridhuset är saltat. 

• Lera är borttaget mellan de gamla manegerna.  

• Göteborgs brandskydd har varit här och kontrollerat brandsläckare mm. 

Privatstall: 
En flyttar sista december, två nya som flyttat in under november.… 

 
Övrigt: 
Halloweenskutt genomfördes 26/11 för våra ponnyryttare, ca 40 starter. 

Rebecka har under några torsdagar haft grönt kort utbildning. 
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Tävlingssektionen: 

Ingen rapport lämnad. 

 

Ungdomssektionen: 

Ingen rapport lämnad. 
 

 


