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Övergripande: 

Ridhusbygge: 
Ale El har nu påbörjat sin ”avetablering” och ytan där don haft upplag kommer att fixas till. 
Det kommer då att avdelas så att det blir en väg in alldeles vid lilla paddocken som kan vara 
för bl.a. räddningsfordon, varutransporter etc.  

Arbetet med att göra i ordning ”stora hoppbanan fortsätter med att dom börjat anlägga en 
tillfartsväg från Rördalsvägen vid paddocken, detta bl.a. för att vi skall slippa tung 
fordonstrafik in mellan stallar och ridhus. 

Övrigt: 
Annonserna till Ridlärare och Verksamhetschef är uppdaterade och vi har fått in ett antal 
ansökningar där några är intressanta. Vi har påbörjat intervjuerna för ridlärartjänsten och 
kommer att prioritera den i första hand. 

I helgen kommer det att vara Hästloppis i nya ridhuset och vi hoppas det kommer många 
intresserade. 

Vi har nu hittat en mottagare av vårt gödsel som gör att vi kan hålla nere kostnaderna kraftigt 
mot att lämna till förbränning eller som tidigare till jordförbättring. Det är Stora Bränna som 
också kommer att leverera grovfoder från och med efter sommaren då vår nuvarande 
kommer att pensionera sig.  

Kostnaden för att bli av med gödsel blir 140 kr per box räknat på alla hästar på 
anläggningen. Detta är meddelat till ”medlemsuppstallade” och kommer att gälla fr.o.m. 
nästa månad. Det kommer också att påverka lektionspriserna fr.o.m. höstterminen. 

 

Ridskola 

Hästläge: 
Vi lånar för tillfället in en 7-årig som för tillfället går 1 lektion/dag. 

Trolige kommer vi att sälja några hästar som inte klarar att gå fullt ut och skaffa några andra 
som bättre klarar 3 lektioner per dag.  

Vi har även en ponny utlämnad till försäljning sedan december, och förhoppningsvis blir den 
såld i närtid. Tanken är att kunna köpa in en ponny till. 

Carmen och Melisa är nu inne i verksamheten igen, går 1-2 lektioner/dag. 

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

Flera hästar börjar bli gamla och vi behöver planera deras pensionering. 

Beläggning ridskolan:  
Beläggningen 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) till täcken och schabrak. 

Ljusinsläppet i lilla manegen behöva tvättas. 

Alla boxar uthyrda och vi har kö på boxarna i medlemsstallet. 

 
Dörren till sadelkammaren i privatstallet skulle behöva bytas, vilket är ett önskemål från de 
uppstallade. 

Sommarlägren börjar fyllas på. 
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Tävlingssektionen: 

TS kommer att ha möte nästa vecka för att bl.a planera sommarhoppet. 

Ungdomssektionen: 

Käpphästhoppning 3/4 
Vi har arrangerat en käpphäst-hoppning vilket var väldigt uppskattat och något vi fick mycket 
beröm för. Det kom även mycket folk vilket var roligt.  

Kick-off 24/4 
Sen har vi även haft en kick-off med medlemmarna vilket även det var väldigt uppskattat. Det 
kom en del medlemmar som var med och tävlade mot US i femkamp som avslutades med 
tipspromenad.  

Frågan om eget konto för US 
Angående frågan om US ville ha ett eget konto så är det en fråga som kvarstår. Vi vill titta 
lite mer på vad det innebär. 

Vad vi har inplanerat 
Vi planerar att eventuellt hjälpa till på barnens dag som är ett evenemang som hålls i 
Göteborg. Vi fick frågan om att hålla i käpphästhoppning där. Vi diskuterar fortfarande om 
detta är något vi vill och har folk till.  

Vi har under möten tagit upp ”trygg i stallet” och kommer jobba vidare med detta. Vi kommer 
informera våra stallvärdinnor om att ta upp detta med eleverna en gång till och även 
påminna eleverna om detta regelbundet. Skyltar där det står lite punkter om hur vi beter oss 
på anläggningen är något vi också funderar på att sätta upp.  


