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Anläggningen
Vi har haft möte angående det nya ridhusunderlaget. Mötet enades om att
följande ska gälla:
Underlaget ska mockas, ju oftare man mockar desto längre håller underlaget.
När det gäller mockningen måste alla hjälpas åt. Ridlärare, elever, föräldrar,
privatryttare och anställda i övrigt samt tränare. Det är mycket viktigt att
mockningen sker innan gödslet trampas ner i underlaget.
Finns det flera hästar i ridhuset måste mockning ske omedelbart. När det
gäller ridskolan får man stanna upp lektionen och mocka med hjälp av
föräldrar eller andra som finns tillgängliga. ANSVAR för detta har ridlärarna.
När det gäller privatryttarna har varje enskild ryttare ANSVAR. Finns det andra
hästar i ridhuset får man direkt sitta av (om man inte kan få hjälp från marken)
och ta bort gödslet. Även under träning måste alla hjälpas åt och mocka.
ANSVAR för att det blir mockat har tränaren.
Förslag på ett schema på hur ridhusen ska användas har inkommit.
Trycket på ridhusen har ökat på senare tid och som det ser ut lär det bli ännu
större under hösten. Det kommer bl.a. att bli fler "privathästar" uppstallade,
dubbelbokningar av ridhusen och ganska många tävlingar är inplanerade.
Detta är naturligtvis positivt men för att detta ska fungera behöver nyttjandet
av ridhusen struktureras upp. Detta skulle öka både trivsel och
säkerhet. Styrelsen kommer diskutera detta vid nästa möte och ev. blir det en
provperiod under hösten för senare utvärdering.

Ridskolan
Lektionsböckerna är borttagna och det läggs ut papper i receptionen inför
ridlektionerna. Detta är ingen bra lösning och vi håller på att titta på något
modernare sätt. Mer info efter nästa styrelsemöte.
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Sponsring / PR
Sponsorkommitteen söker fler medlemmar. Kontakta Vivianne Lärkefjord
vivianne.larkefjord@gmail.com om du är intresserad.
Har du förslag på företag som kan tänkas vilja sponsra klubben på något sätt
eller någon annan ide´så tveka inte att kontakta Vivianne.
Tävlingssektionen
Det kommer bli klubbhoppning och därefter pay&jump 15/9. De kommer
läggas inomhus för att testa underlag, vattning mm inför det stora 4-års
championatet 21-22/9.
Hoppträningen för Fredrik Gustavsson läggs ner tills vidare.

US
Ungdomssektionen håller på att planera den populära Luciashowen.

Cafeterian
Det kommer köpas in tvättmaskin och tumlare till ”cafe´tvätten”. De ska
installeras i herrarnas omklädningsrum i stora ridhuset.
Den som har cafeteriatjänst ansvarar också för att cafeteriatoaletten städas.
Det händer för ofta att cafeteriapass missas. Den som struntar i sitt pass
kommer bli fakturerad 300:-.
Höstmöte
Höstmötet är inplanerat 25/9 kl: 19:00.
Har du förslag som du vill styrelsen ska diskutera så skicka gärna in dem minst
tre veckor innan mötet.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!
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