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Övergripande: 

Ridhusbygge: 
Porten till hästentrén är nu bytt mot en motordriven. Knapparna på utsidan för att öppna och 
stänga kommer att monteras i börja av veckan. När allt är klart är det viktigt att porten ALLTID 
skall hållas stängd bl.a. av säkerhetsskäl samt att vi vill undvika att fåglar flyttar in som i de 
andra ridhusen.  

Övrigt: 
Arbetet vid hoppbanan har påbörjats med röjning av sly mot bäcken, därefter kommer dom att 
fortsätta över gamla hoppbanan och mot paddocken.  

Vi skulle behöva göra en städ- och röj-insats framför allt under skärmtaket samt riva den 
gamla gödselrampen. Det finns nu en container vid gamla gödselrampen där vi kan slänga 
diverse skräp. Då slipper vi lägga kasserat material lite varstans. 

Teoriveckan vi hade var mycket uppskattad och vi har fått flera positiva kommentarer. 

Ekonomi: 

Kassaflöde/omsättning. 
Likviditeten som tidigare ansträngd, med allt högre kostnader för driften av anläggningen. 
Utöver allt högre bränslepriser så aviseras att vi kan få höga kostnader för att bli av med vår 
gödsel. Detta kan göra att vi blir tvungna att justera våra avgifter. 

Bidrag: 

Inga ytterligare bidrag sökta i dagsläget. 

Ridskola 

Hästläge: 
Hästläget är i stort sett oförändrat. 

I dagsläget har vi 13 hästar och 10 ponnyer + 1 inlånad.  

Vi har för få hästar som kan gå fulla arbetspass i dagsläget. Målet är att vi skall kunna få in 
några nya och låta några gå i pension. 

Carmen och Melisa är nu inne i verksamheten igen men går dock något sparsamt. 

Även några ponnyer börjar bli gamla. 

Beläggning ridskolan:  
Beläggningen är fortfarande mycket god och ligger för närvarande på 90,3 % på ponny och 86 
% på häst vilket ger 88,2% totalt. 

Anläggningen: 
Vi kommer snart vara i stort behov av en tvättmaskin (Wascator) för att kunna tvätta täcken 
och schabrak.  

Det ligger mycket skräp bl.a. under skärmtaket på kortsidan av gamla ridhuset. En del är 
ridskolans och en del är ”privat” Detta behöver rensas bort. 

Vid tillfälle skulle ljusinsläppet i lilla manegen behöva tvättas. 

Alla boxar uthyrda, vi har i dagsläget kö. 

Vi tittar på en bättre lösning vad gäller gödselkärrorna. Idag står de i foderkammaren vilket tar 
mycket plats. Ev kan vi ställa dom utomhus eller om vi gör i ordning plaster under skärmtaket. 
Bäst är att dom står under tak för att inte bli vattenfyllda. 

Önskemål från de uppstallade är att vi byter dörren till sadelkammaren i privatstallet mot en 
säkrare. 
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Ytterligare två hökupoler är beställda så att det ska finnas två i varje hage det innebär att 
hästarna kommer kunna vara ute lite längre i hagen 

 

Tävlingssektionen: 

Tävlingsstatus 
3*/2* dressyrtävling 5-6:e mars för ponny och häst med totalt 100 starter. Vi hade ont om 
funktionärer men lyckades ändå genomföra tävlingen på ett bra sätt.  

2*/1* hopptävling 19-20:e mars för ponny och häst med totalt 275 starter. Vi fick beröm för att 
det var trevliga banor. Vi hade tillräckligt med funktionärer och flera ”gamla Jennylundare” kom 
upp och hjälpte till, vi fick även hjälp av flera duktiga lektionselever. Stort tack till alla 
funktionärer som bidrog till 2 väldigt lyckade tävlingshelger och roliga dagar!  

Beslut har tagits om att ställa in WE tävlingen v 16 då vi tyvärr har för lite erfarenhet i denna 
gren för att kunna genomföra tävlingen på ett bra sätt utan hjälp från sakkunniga inom WE.  

Sommarhoppet 1–3 juli är ännu inte godkänd av förbundet, vi kontaktar dem i veckan för att 
höra hur det går. Då vår egen utebana ej är klar har vi preliminär bokat Åby igen eftersom det 
blev lyckat förra året. Så fort tävlingen är behandlad gör vi en definitiv bokning.  

Boka gärna in er redan nu då vi kommer att behöva all hjälp vi kan få med funktionärer denna 
helg.  

Dressyrtävlingen v 36 är nekad på grund av DM den helgen, vi ska återkomma med nytt 
datum för den tävlingen.  

Övrig info från TS 
En förälder till en av våra medlemmar har ett snickeriföretag och vill gärna hjälpa oss med att 
bygga grindar och olika element att ha i hindren på tävling. Claes ska skicka bilder på olika 
förslag.  

Vi planerar att ha en funktionärsfest efter semestrarna för att göra något kul ihop och som tack 
till våra funktionärer. En kickstart inför hösten! 

I och med att vår Pay & Ride var mycket uppskattad funderar vi på att köra en till med samma 
upplägg under våren.  

Förslag från TS att vi bestämmer en dag där vi gemensamt bygger hinderförvaring så att vi får 
bort bommarna från utgången.  

Lag under våren: 
I helgen ska vi ha ett möte gällande detta, vi har fortfarande ett par platser att fylla både 
lagdeltagare och lagledare. Se bilaga för lagsammanställning och omgångar.  

Div 1 Hoppning häst: 
Lagledare: Alexandra Karlsson 

Ryttare: Alexandra Karlsson, Agnes Hallström, Elin Antonsson 

Omgång 1: v11 sön 20/3 Grevagården (115/120cm) placerade 5/11. 

Omgång 2: v 17 lör 30/4 Nääs (Åby) (115/125cm) 

Omgång 3: v 24 Fjärås (Åby) (120/130cm) 

Div 3 Hoppning häst: 
Lagledare: ej klart 

Ryttare: ej klart (5 ryttare om 1 st lektionsekipage) 

Omgång 1: v17 sön 1/5 Herrljunga Ridklubb (95 cm, A:1a) öppen 

Omgång 2: v 19 lör 14/5 Alingsås Ryttarsällskap (95 cm, A:1a) öppen 



 

STYRELSEINFORMATION 
  

Dokumentnamn/Document Name 

Styrelseinformation Mars 2022 

 

 

Utfärdare   Datum/Date Utgåva/Issue Sida/Page 

Tony Karlsson  2022-04-27 1 3 (3) 

 
Omgång 3: v 21 sön 29/5 Norra Älvsborgs Ryttarklubb (95 cm, A:1a) 

Div 3 Hoppning ponny: 
Lagledare: Elin Antonsson 

Ryttare: ej helt klart (5 vid 1 lektionsekipage) 

Omgång 1: v 16 sön 24/4 Ulricehamnsbygdens Ridklubb (LD+, bed A:Inverkan) öppen 

Omgång 2: v 18 lör 7/5 Tranemoryttarna (LD+, bed A:Inverkan) öppen 

Omgång 3: v 20 sön 22/5 Norra Älvsborgs Ryttarklubb (LC, A:1a) 

Div 3 Dressyr häst: 
Lagledare: ej klart 

Ryttare: ej klart (5 ryttare om 1 lektionsekipage), Pararyttare utökas med 1 ekipage) får ej 
startat MSVC senaste 24 månaderna.  

Omgång 1: v 18 Trollhättans sportryttare (Lätt B:1/B:2) 

Omgång 2: v 20 Ridklubben i Grästorp (Lätt B:1) 

Omgång 3: v 22 Eds Ryttarsällskap (Lätt B:1/B:2) 

 
Ungdomssektionen: 

US har planerat för en käpphästtävling den 3 april. Vi har även haft vårt första skötare möte 
och har bestämt att lägga ner skötare schemat och gå tillbaka till hur det var förr.  

Vi har även satt ett nytt mål, att hjälpa till att samla in pengar till en ny ridskoleponny. 


