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Övergripande: 

Ridhusbygge: 
Porten till hästentrén kommer att bytas V12.  

Ett första möte ang. start av saneringen av hoppbanan har hållits. Alla godkännande är på 
plats och arbetet kommer att påbörjas vid bäcken för att sedan gå över hala området. Det 
kommer troligen inte att transporteras bort något material då det anses räcka att täcka in 
deponin med markduk samt material uppe på det. Infart till arbetsområdet kommer att vara 
vis stora paddocken för att förhindra tunga fordon inne på vårt område.  

Övrigt: 
Ytan där baracken stod är nu grusad och hårdgjort. Vi behöver fundera på hur vi ”stängslar 
in” ytan. 

Det mesta inför årsmötet är nu klart. Det ser ut som att till alla poster som skall väljas på 
mötet finns förslag. 

Ekonomi: 

Kassaflöde/omsättning. 
Resultat 2021 landar på ett plus på ca 80,000 kr vilket är glädjande. Dock är marginalen 
mycket liten och vi måste fortsätta med våra förbättringsåtgärder för att uppnå ett stabilt 
positivt resultat. 

Bidrag: 

Inga ytterligare bidrag sökta i dagsläget. 

Ridskola 

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

Palvis (kallblodet) behöver säljas, dyr i drift, drar inte in några pengar. 2 av de hästar som 
varit halta är på väg in i verksamheten. 

Vi har för få hästar som kan gå 3 lektioner/dag i dagsläget endast 5 st. 3 hästar börjar bli så 
gamla att de kanske bara håller året ut, dessa 3 går 1-2 lektioner/dag. 

Vi kan ha 27 uppsittningar/dag om alla är friska o ingen ska behöva gå 4 lektioner. 

Målet är väl att ha fulla grupper, 8 i varje, det innebär 32 uppsittningar/kväll om det är 4 
grupper. 

På ponnysidan så är också målet att ha 8 i varje grupp 4 lektioner/dag. Flera dagar/vecka får 
fler av ponnyerna gå 4 lektioner. Även några ponnyer börjar bli gamla. 

Personal:  
Ok.  

Beläggning ridskolan:  
Beläggningen ligger för närvarande på 94,6 % på ponny och 87,7 % på häst  

Anläggningen: 
Ängegärde o slamsugning varit här i onsdags och kollat brunnen med avloppsvatten. 

Fr.o.m. lördag är alla 20 boxar uthyrda 
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Tävlingssektionen: 

Sedan förra rapporten har vi genomfört 1st Pay and Jump med 79 starter samt 1st Pay and 
Ride (Programridning) med 35 starter. Totalt genererade startavgifterna för dessa aktiviteter 
17 430kr. 

Vi har haft två stycken möten, främst för planering av ovanstående aktiviteter samt planering 
inför dressyrtävlingen den 5-6/3. 

Claes har haft träningar på onsdagar jämna veckor som är mycket uppskattade både av de 
ridande ekipagen samt den publik som har börjat att komma nu när Corona restriktionerna är 
hävda. 

 

Aktiviteter under våren: 

- Vi planerar en två-dagars träning i dressyr med Elisabeth Wermé. Datum för denna 

aktivitet kommer att bestämmas inom kort. 

- Årets första tävling är en dressyrtävling den 5-6/3. 

- Två dagars hopptävling skall arrangeras i mars. 

- Hoppträningar onsdagar varannan vecka (jämna veckor) för Claes Jansson.  

 

Ungdomssektionen: 
Ingen ytterligare info.  
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Rapport ur Xenofon 
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