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Nyheter från styrelse och verksamhetschef  2013-05-27 

 

 

Ridskolan 

Ridskolekommitteen består av Therese Norby, Ulrika Persson, Nilla Larsson och 

Robert Allemyr. 

Det har visats stort intresse för kommande häst och stallvårdskurser. 

Ridlärarna kommer kunna erbjuda privatlektioner på lektionshäst till hösten. 

Pris 600:-/gång. Vi kommer också förhoppningsvis få igång uteritter på 

söndagar.  

Det lutar åt att det kommer bli dubbla ridskolelektioner i stora ridhuset 

måndagar och torsdagar kl 18:35. Lördagarna ska bestå av mer projekt och 

kurser såsom tex stallvård och longering. 

Bing är fortfarande till salu. 

 

 

Medlemsavgiften 

Enligt senast uppdaterade medlemslista är det många privatryttare, 

hästägare, tävlingsryttare mm som ej betalt medlemsavgiften. Enligt 

stadgarna ska medlemsavgiften vara betald senast 28/2!  

Ett bra sätt att stödja JFK och klubbens kommande investeringar är att bli 

medlem.  

Det blir man genom att betala medlemsavgiften till JFKs  BG-nr: 354 – 4640.  

Junior 180:- / år.  Senior  280:-/år. 

 

 

Cafeterian 

En cafeteriakommittee´ är tillsatt. Jonny Lindqvist är ansvarig för den. 

Tvättmaskin och tumlare till cafeteriatvätten ska installeras i herrarnas 

duschrum. 
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Vi skulle behöva profilera cafeterian (och hela ridskolan) med bra och 

enhetlig skyltning. Någon som har kontakter eller vill sponsra med snygga 

skyltar? 

Håll utkik efter kommande namntävling på fiket! 

Cafeteriapersonalen kan ej ansvara för anmälningar och ta betalningar på 

klubbhoppninar.  

 

Anläggningen 

Anläggningskommittee´n består av: Elisabeth Falkfors, Gunilla Nilsson, Tomas 

Luthman, Jocke Antonsson och Christer Åberg. 

 

Mockning av ridhusen är en angelägen punkt. Det är viktigt att alla mockar 

efter sig på alla ridbanor. Privatinstruktörerna är ansvariga över att det är rent 

efter deras lektioner. Förslag på att ridlärarna har som rutin att tömma 

skottkärran när de hämtar nya elever i stallet mellan lektionerna. 

 

Bommar på uteridbanan får ej ligga kvar på marken. De förstörs då. 

Hundbajs är ett stort problem på anläggningen. Fullt med bajs i gräset runt 

om och mycket otrevligt för den som klipper gräset. Ska vi kunna tillåta 

hundar på anläggningen måste hundägarna ha koll på sina hundar som 

aldrig får springa lösa! 

 

Tävlingsstallet kommer fixa i ordning och måla i sommar. Ett skjul kommer 

byggas utanför. Anläggningskommitteen kommer också utvärdera lösning på 

enhetliga elstängsel. Aggregatet i Tävlingsstallet ska alltid vara på.  

Ridskolehästarna går numera tillsammans ston och valacker. Det gör att tre 

hagar har blivit två och mer plats för parkering. 

 

Styrelsen har beslutat att ansöka om lån till nytt ridhusunderlag. 

 

Sponsring / PR 

Sponsorkommitteen söker fler medlemmar. Kontakta Vivianne Lärkefjord 

vivianne.larkefjord@gmail.com om du är intresserad. 

 

Tävlingssektionen 

Det behövs många funktionärer till Höökscupen i sommar. 

Vi har blivit sponsrade med ett hinder av Leken AB. 
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