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Övergripande: 

Ridhusbygge: 
Arbetet med saneringen (täckningen) av ”stora hoppbanan har påbörjats.   

Övrigt: 
Ingen ny info. 

 

Ekonomi: 

Kassaflöde/omsättning. 
Likviditeten är fortfarande ansträngd. Bortfallet av tävlingar märks tydligt. 

Bidrag: 

Investeringsbidrag är sökt för ”sponsortavla” samt dator att styra informationsskärm med, 
möbler till sekretariat, kortläsare samt läsplatta till caféet.  

Utöver har vi ansökt om ett ”riktat bidrag” som kompensation för uteblivna intäkter då 
kommunen försenat iordningställandet av hoppbanan.  

Ridskola 

Hästläge: 
Sebbe börjar gå in lite mer på lektion i enklare grupper för att avlasta de andra. 

Hoppas kunna lägga tid på att leta efter häst. 

Wiolette (ponny) ska till veterinär 

 
Beläggning ridskolan:  
90,5% ponny   90,0 % häst. 

 
Anläggningen: 
Jane och Johanna har varit på kurs om hur man bl.a. tar hand om ridhusunderlaget.  

Lät väldigt intressant, de tyckte båda två att det var en givande kurs. 

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

De stora portarna har rostat sönder i nederkant. Ur säkerhetssynpunkt är det väldigt viktigt 
att dessa dörrar går att stänga vid dåligt väder, framför allt vid blåst då det drar med sig att 
även innerdörrarna blåser upp. 

 
Privatstall: 
Medlemsstallet hade möte den 16/10 där många bra punkter togs upp. 

 
Övrigt: 
Liz, Jennie och Rebecka har haft möte med Anna Reilly, ridskolerådgivare på SvRF,  där vi 
tog upp bl.a hur vi kan utveckla ridskolan (finns det några framgångsrecept) 

Svar på det var bl.a. välvårdade hästar som är välutbildade, ordning och reda. 

Vi tog även upp och talade om nya ”saker” som är viktigt att ha koll på. 
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Tävlingssektionen: 

Ingen ny info p.g.a. tävlingsplanering.  

 

Ungdomssektionen: 

Grillkväll med US 

Vi hade i början på terminen en grillkväll ihop med våra medlemmar. De fick gå poängjakt, 
göra sammarbetsövningar och vi körde 5-kamp. Sen såg vi såklart också till att grilla. Det var 
en mysig dag och de som var med verkade nöjda. 

Käpphäst-tävling  

Vi har haft en Käpphäst-tävling som gick väldigt bra. Många deltog och kom fram efteråt och 
visade sin uppskattning vilket var väldigt roligt. 

Vad har vi inplanerat? 

Vi håller just nu på att planera vår Halloween-kväll som kommer vara inom snar framtid. Vi 
har inte spikat datumet än då vi har möte senare i veckan. Våra Halloween-kvällar brukar 
vara uppskattade då vi slår på stort med spökvandting och spökhistorier. Så vi hoppas på att 
få många medlemmar som vill uppleva kvällen med oss. 


