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Övergripande: 

Ridhusbygge: 
Lite som är fixat sedan förra mötet är att byggelskåpet är borta, permanent skåp skall 
monteras på ridhusväggen. Elskåp är uppsatt där gamla paviljongen stod. Ale El har ännu 
inte gjort ordning på ytan dom använt. 

Arbetet med att ”stora hoppbanan fortsätter. Det verkar nu som att dom fått alla klartecken 
dom behöver men har inte kapacitet att starta innan semestern. En fråga som nu är löst var 
hur dom skall hantera all parkslide som växer utmed vägen. Beslutet är att det skall täckas 
över och inte grävas bort. 

Gräsytorna runt ridhuset är nu klippt för första gången i år…… 

Övrigt: 
Vi har köpt den svarta containern som Bergendahls El har använt mot att dom får en 
sponsorskylt i 2 år.  

Ekonomi: 

Kassaflöde/omsättning. 
Likviditeten är fortfarande ansträngd. Vi kommer att lägga en del jobb på att få in förfallna 
fordringar där det ligger ganska mycket som är förfallet sedan mer än en månad. 

Bidrag: 

Inga ytterligare bidrag sökta i dagsläget. 

Ridskola 

Hästläge: 
Palvis såld. Sebastian halt men åker med till betet. Ny häst behöver köpas inför hösttermin. 

Övriga hästar/ponnyer är inne i verksamheten. 

Personal:  
Har varit svårt att få in vikarie (ridlärare)  

Vi har 4 st sommarjobbare vecka 25, 26 och 32 

Personalen arbetar en vecka till efter att hästarna åkt på bete 1/7 Tvättar och städar stall 
mm. 

Höstens ridlärare: 

 

Till dessa kommer Jane Wallbert och Johanns Sjögren på heltid i stallet, samt ett antal 
”helgarbetare” där vi strävar att ha s.k. ”Idrottsutövare”. 

 

Beläggning ridskolan:  
       89,2% ponny, 84,8 % häst. 

Må Ti On To Fr Lö

Lekt Lekt Lekt Lekt Lekt Lekt
Liz Stivner (SRL 2) Tillsvidare Häst Häst Ponny
Jennie Johansson Tillsvidare Ponny Häst Häst
Linda Skog (SRL 2) Tillsvidare Ponny
Claes Jansson (Tränare) Tillsvidare Häst
Rebecka Andersson (SRL 2) Tillsvidare Ponny Häst Ponny
Alexandra Karlsson Tillsvidare Ponny
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Anläggningen: 
Finns kö på stallplats, så vi kommer att täcka de lediga platser som uppstår. 

 
Övrigt: 
Gräset blev klippt innan midsommar 

De gamla träden som finns på anläggningen kommer försvinna under vecka 27. 

Ny säckkärra beställd. 

Ny högtryckstvätt inköpt och vi fick betala 4,800 kr för en som skulle kostat 10,000 kr fick 
med tvättborste, medel och kraftigare slang bl.a. 

Tävlingssektionen: 

Tävlingsstatus 
Sommarhoppet 1-3 juli är inställt pga. att tävlingen blev godkänd sent och vi hittade ingen 
anläggning att hyra den helgen. Vi tittade på att flytta tävlingen men hade svårt att hitta en 
helg som passade. Vi satsar på våra hösttävlingar i stället som vi kan ha på vår egen 
anläggning.   

Dressyrtävlingen v 36 – nekad pga. DM. Vi tittar på nytt datum för denna tävling.  

Skinkhoppet v 42 23/10 – 2* tävling hoppning häst 

Hösthoppet v 43 29-30/10 3* tävling hoppning ponny 

Pay & Jumps planeras i början av inomhussäsongen för att testa nya underlaget. Förra årets 
P&J’s var populära och blev en bra extra inkomst.  

Lag under hösten: 

Vi har anmält ponnylag i div 2 hoppning och dressyr.  

Övrig info från TS 

- Vi planerar att ha ett tillfälle där vi målar om tävlingsbommarna i sommar och grillar/fikar 
tillsammans. Återkommer med datum och gör ett utskick till medlemmarna.  

- Förslag från TS att vi bestämmer en dag där vi gemensamt bygger hinderförvaring så att vi 
får bort bommarna från utgången och flyttar dem när de är målade och klara.  

- Under sommaren kommer vi ta fram ett förslag på möblemang till sekretariatet och 
presentera för styrelsen på nästa möte.  

- Claes träningarna varannan onsdag har varit mycket uppskattade och vi planerar att 
fortsätta med dessa i höst. I sommar kommer det att vara träningar varje onsdag.  

 

Ungdomssektionen: 

Läger 
Vi håller just nu på och hjälper till på de läger där det behövs ”stallvärdinor” för att finnas lätt 
till hands om barnen behöver hjälp i stallet. Vi ser också till att leka med dem samt hitta på 
roliga saker att göra för de som är med på övernattnings-lägret.  
Trygg i stallet 
Trygg i stallet är fortfarande något vi vill försöka jobba vidare med. Vi har tittat på skyltar som 
vi kan beställa och hoppas att kunna göra detta inom kort. Men först ska vi lägga fram de 
förslag på skyltar vi har på något av våra kommande möten och hoppas på att skyltarna 
sitter uppe till hösten när ridskolan drar igång igen. 
Sommaren  
Vi har inget inplanerat inför sommaren då hästarna åker inom kort. 


