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Nyheter från styrelsen  2013-11-18 

 

Informationsmöte för MEDLEMMAR torsd 21/11 kl 19:00 i Cafeterian 

Med anledning av att verksamhetschefen har valt att sluta. Presentation av 

bakgrunden och hur vi går vidare. Det kommer att finnas utrymme för frågor. 

 

Anläggningen 

Det arbetas fortfarande med ridhusregler. Lasse Ericsson håller i detta och 

kommer presentera ett förslag nästa månad. 

Ett rullande schema för ridskolans lektioner finns på hemsidan. 

Ridskolan 

Det saknas många ridskoleelever i onlinesystemet Horsemanager, varför det 

kommer komma igång senare än beräknat. Har du ej fyllt i dina uppgifter så 

maila gärna så fort som möjligt till ridskolan@jonkopingsfaltrittklubb.se 

Vi behöver följande uppgifter från dig som är vuxenryttare och/eller målsman: 

1. Din mailadress 

2. Namn 

3. Adress 

4. Postnummer + ort 

5. Mobilnummer 

6. Fullständigt personnummer 

7. Högsta ridgruppnivå om du rider själv (nyb = 0) 

Samt, för alla eventuella barn som rider: 

1. Namn 

2. ev. mobilnummer om barnet har ett 

3. Fullständigt personnummer 

4. Högsta ridgruppnivå (Knatte + nyb = 0) 

 

Ett antal förvaringsskåpför uthyrning kommer installeras inom kort. 

Håll utkik på hemsidan för mer info. 
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Sponsring / PR 

Sponsorgruppen har gått igenom vilka skyltar som ska faktureras alt. tas ner. 

Fler skyltsponsorer är alltid intressant, om du känner till någon! 

 

US 

Ungdomssektionen hälsar välkomna till årets Luciashow i mellanridhuset. 

15/12 Insläpp 16:30, showen börjar 17:00 

Kostnad: 

Barn (18 år och under): 40 kr 

Vuxen (19 år och uppåt): 60 kr 

Familj (2 barn och 2 vuxna): 100 kr 

Efter showen bjuder US på fika i mellanridhuset. 

OBS! Lämna inga värdesaker i bilarna och ha varma kläder på dig!! 

Luciashowen har blandade uppvisningar med luciatåg som avslut på 

showen. 

 

Klubben 

Facebookgruppen:  Jönköpings Fältrittklubb – JFK,  har efter Nillas avgång 

använts för att ventilera mycket frustration och besvikelse av vissa 

medlemmar. Även tidigare har det förekommit inlägg som ej främjat 

klubbandan utan varit konflikter personer emellan.  

FBgruppen är ju inte JFKs officiella sida utan en grupp som är skapad för nöjes 

skull. Därför uppmanar styrelsen alla medlemmar att kontakta berörd person 

direkt när det gäller oklarheter alt. söka information på hemsidan eller JFKs 

Facebooksida.  

Det är kul att JFK-gruppen blivit så populär och används flitigt för att 

kommunicera många trevliga ämnen som gäller klubben, tävlingar mm. 

Eftersom det är en öppen grupp har alla, även utomstående insyn i vad som 

skrivs, därför är det på ett sätt vårt ansikte utåt.  

Administratörerna kommer i fortsättningen försöka hålla en hög nivå på 

inläggen, ge korrekta svar på frågor och i nödfall deleta inlägg som inte 

främjar klubbens goda anda. 

 

Informationsmöte om förslag till ny logotype och grafisk profil för JFK. 

Syftet är att lyfta JFKs varumärke och i framtiden kunna sticka ut bland 

mängden ridklubbar i regionen och på så sätt locka fler medlemmar. 

Klubbmedlemmar är välkomna onsdagen den 27 november kl. 19.00 i 

kafeterian 

 

 

http://www.jonkopingsfaltrittklubb.se/informationsmote-om-forslag-till-ny-logotype-och-grafisk-profil-for-jfk/

