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Övergripande: 

Ridhusbygge: 
Arbetet med att ”stora hoppbanan kommer att återupptas inom kort 

Övrigt: 
Bevattningssprinklers är nu monterade i stora paddocken. Vi tittar på att också få till 
sprinklers vid iordningsställande av hoppbanan. 

Bevattningen i stora gamla ridhuset är justerat under sommaren för att täcka större del av 
banan.  

Ekonomi: 

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

Bidrag: 

Inga ytterligare bidrag sökta i dagsläget. 

Ridskola 

Hästläge: 
12 storhästar; de ”nya” (Viper, Melisa och Carmen) som bara gått 1-2 lektioner får nu börja 
gå 2-3 lektioner/dag. 

Sebbe är ohalt, är på igångsättning och vi håller tummarna på att han håller denna termin. 

Samira är halt var även halt lite diffust från o till i slutet på förra terminen och troligen 
kommer vi att sälja henne. 

Behöver köpas in en ny storhäst omgående och i dagsläget får vi räkna med att lägga 100 
tusen för en någorlunda vettig häst. 

Wille har fått en spark på hasen är ohalt men går på antibiotika och antiinflammatoriskt, blir 
förhoppningsvis inte borta så länge. 

12 ponnyer med Sesam o Stella som är inlånade. 

 

Beläggning ridskolan:  
88,2% ponny   88,8 % häst. 

Anläggningen: 
Mycket behöver åtgärdas.  Det ”gamla” ser slitet ut och är slitet. Stallarna är målade i 
sommar. 
 
Övrigt: 
Starke Arvid nr 2 är lagad.    

1:a lasset hösilage från Stora Bränna har anlänt. 

 

Tävlingssektionen: 

Ingen ny info. 

 

Ungdomssektionen: 
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Läger  
De Läger som var innan hästarnas semester gick superbra. Vi hade US medlemmar som 
hjälpte till på alla läger och barnen verkar uppskattat det. 

Planeringsmöte  
I helgen har vi vårt planeringsmöte inför terminen och har bett våra medlemmar komma med 
önskemål på våran Instagram om aktiviteter de vill att vi hittar på. 
 

 


