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Övergripande: 

Ridhusbygge: 
Byte av port till hästentrén är beställd. Det kommer att bli en motordriven vikport som 
regleras både inifrån och utifrån. 

Orsak till att saneringen av hoppbanan inte påbörjats är att det saknas ett godkännande från 
Länsstyrelsen. Det beräknas komma senast 31/1 och då kommer arbetet påbörjas snarast. 

Övrigt: 
Vi behöver börja fundera på vad ytan där baracken stod skall användas till. Det kommer att 
finnas el, vatten och avlopp. Till att börja med kommer ytan att grusas upp för att kunna 
användas som hagar. 

 
Ekonomi: 

Kassaflöde/omsättning. 
Det verkar som att vi kan göra ett godkänt resultat 2021 trots Corona. Bidragande är god 
beläggning på ridskolan samt i medlemsstallet. Vi har också fått en del bidrag som 
kompensation för förlorade intäkter. 

 

Bidrag: 

Inga ytterligare bidrag sökta i dagsläget. 

 
Ridskola 

Hästläge: 
Olle har börjat ridas och går med på enstaka lektioner för att skolas in i verksamheteten. 

Melisa är redo för att återigen gå in i verksamheten efter konvalescens samt kolikanfall. 
Carmen är också påväg tillbaka in i verksamheten. 

Palvis skall nu börja få pröva på att gå med på lektion för funktionsnedsatta. 

Allmänt: 
Nya corona restriktioner gör att vi avvaktar med aktiviteter fram till dess att vi får nya direktiv. 

Beläggning ridskolan:  
Fortfarande god. Vi startar upp en nybörjargrupp/ponny på måndagar v.5. 

Anläggningen: 
Hö-boxen i medlemsstallet är nu under återställande till hästbox då vi har lång kö till våra 
stallplatser. Boxen kommer hyras ut från och med februari. 

Vårt gamla klubbhus är nu rivet och vi väntar på att området skall städas undan. 

Golv har lagts in i hinderförrådet i vår nya manege. Grind är under montering vid trappan från 
läktaren ner till hästgången i nya manegen för att säkerställa att det inte sker några olyckor 
där. 

 

Tävlingssektionen: 
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Vi har de senaste veckorna haft flera möten där vi fortsatt att diskutera de idéer som vi har 
inför årets säsong. Förslaget på belöningssystem för funktionärer måste vi återkomma med 
inom kort. 

Sedan förra rapporten har vi genomfört hoppträning med Linda Heed (15 - 16/1). Ca 15 
ekipage deltog på denna träning.  

Tyvärr så var upplägget och outcome inte riktigt den som vi hade räknat med. Linda är 
intresserad av att komma till AJRK ca 2 ggr/år men vi kommer att ägna nästa möte till att 
diskutera om detta är av intresse.  

Aktiviteter vi planerar till våren: 

- Vi planerar en liknande två-dagars träning i dressyr i feb, vi har lite förslag på tränare 
vi kan kontakta och återkommer med info om detta.  

- Pay&Jump är planerad till söndagen den 13/2 och Pay&Ride den 20/2.  

- Årets första tävling är en dressyrtävling den 5/3. 

- Hoppträningar onsdagar varannan vecka för Claes Jansson 

 

Ungdomssektionen: 

På det senaste US mötet diskuterades det vilka som skulle gå ur samt stanna kvar i US 
under 2022.  
Det togs även upp vilka nya som ska bjudas in till US.  

Vi satte preliminära datum för US årsmöte - 05/2 eller 06/2.  

US blev även kontaktade av DUS med frågan om någon ville gå med hos dom.  

Utbytet med Skövdes US har flyttats till senare på våren och kommer vidare diskuteras av 
2022:s US.  


