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Anläggningen
Eftersom det är mögel och dålig miljö kommer taket på mellanridhuset bytas
ut under sommaren 2014. Även ”klubbis” måste då tas bort. Mellanridhuset
kommer ej att kunna användas under Höökscupen nästa sommar.
Ibland är det inte tillräckligt ljust i stora ridhuset under kvällslektionerna, det
kommer i fortsättningen tändas upp mer.
Det arbetas med ett förslag på schema för ridhusen. Lasse Ericsson håller i
detta och kommer presentera ett förslag nästa månad.
Ett rullande schema för ridskolans lektioner finns på hemsidan.

Ridskolan
Ridskolan kommer börja använda ett onlinesystem som heter
www.horsemanager.se. Det kommer bli mycket lättare att t ex avboka och
boka igenridningar mm.
Det har varit möte för privathästägarna i ridskolestallet. Det skulle behövas fler
hagar under vintern, styrelsen tar reda på om kommunen tillåter
”kulturhagen” som vinterhage.
Sponsring / PR
Sponsorgruppen går igenom vilka skyltar som ska sitta kvar i ridhusen. De letar
även fler skyltsponsorer, så vet du någon får du gärna kontakta Vivianne
Lärkefjord som är sponsringsansvarig.
Tävlingssektionen
Många jobbade ideellt med Höökscupen i somras. Tävlingen inbringade ca:
100 000:- till klubben.
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Klubbhoppningen och Pay & Jumpen den 15/9 var lyckade med många
starter och kommer säkert återkomma.
Förra månaden blev det SM-guld i körning på Flyinge för Rebecca Kristiansen
och hennes Plassen’s Lucky Luke. Vi är stolta att ha detta ekipage tävlande
för Jönköpings Fältrittklubb och kommer självklart stötta dem på VM.

US
Ungdomssektionen har som mål att kunna jobba med en egen ekonomi. De
skulle då kunna ha en egen ponny för sina aktiviteter. Arbete pågår med hur
det skulle kunna läggas upp.

Cafeterian
Tyvärr har cafeterialistorna varit dåligt uppdaterade varför fiket ibland varit
obemannat. Cafeteriagruppen jobbar på att få riktiga listor och att
cafeterian ska vara öppen så mycket som möjligt. En ny kassaapparat är
också på gång.
Höstmöte
Höstmötet är inplanerat 25/9 kl: 19:00. Då kommer även ett förslag på ny
grafisk profil att presenteras.
Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!
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