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Nyheter från styrelsen  2013-12-16 

 

 

Anläggningen 

 

Ridhusreglerna kompletteras med följande: 

 När det är bokat i ”nya”, ”mellan” och hopplektion/hoppning i halva 

”stora” är det ej tillåtet med hinder på den lediga halvan. 

 Fyrkantsspåret ska alltid vara fritt från hinder. 

 Del av uteridbanan (minst 30 m) ska alltid vara fri från hinder. 

 

Ett rullande schema för ridskolans lektioner finns på hemsidan. 

Det kommer göras fler kontroller av att dagskort är löst i ridhusen. Listorna som 

sitter i ridhusen kommer tas ner och stämmas av en gång i veckan i 

fortsättningen. 

Ridskolan 

Arbetet med Horsemanager fortsätter och det är väldigt viktigt att alla på 

ridskolan omgående lämnar sina uppgifter om det inte redan är gjort. I mitten 

på januari ska alla adresser sammanställas och när det är klart kan vi köra 

igång. 

1. Namn 

2. ev. mobilnummer om barnet har ett 

3. Fullständigt personnummer 

4. Högsta ridgruppnivå (Knatte + nyb = 0) 

 

Till vårterminen finns klädskåp att hyra/termin. Skåpen är placerade i 

korridoren utanför omklädningsrummen i stora ridhuset. 

Hör av er till Robert Allemyr, tel 0708138480, eller till någon ridlärare om ni vill 

att vi skriver upp er. Skåpen är stora så man kan dela med en kamrat om man 

vill såklart. 

Kostnad/termin 350:-/skåp 
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Sponsring / PR 

Samarbetet med Framtiden fortsätter.  

Vi har blivit sponsrade med en hjärtstartare. Det kommer skyltas upp om var 

den finns och en del personal kommer utbildas. Dock ska den vara så enkel 

att förstå att alla ska kunna använda den i nödsituation, 

 

US 

Årets Luciashow har genomförts och som vanligt blev det väldigt lyckat. 

Årets häst blev Picasso och årets ponny blev Boyke. 

 

Tävlingssektionen 

Både förmåner för tävlingsryttare och kompensation till funktionärer behöver 

ses över. 

Reglerna är luddiga och upplevs orättvisa. 

 

Funktionärskompensationen behöver struktureras upp och skrivas ner exakt 

vad som gäller.  

Tävlingssektionen börjar med att kolla upp andra stora klubbar som är duktiga 

på tävlingar, om någon har ett fungerande system som vi kan lära oss av. 

Förhoppningsvis kan vi komma fram till något riktigt bra, så vi kan fortsätta ha 

våra fina tävlingar på klubben. 

 

Klubben 

 

I ungefär ett års tid har en projektgrupp jobbat med att ta fram ett förslag på 

ny grafisk profil för Jönköpings Fältrittklubb. Syftet är att lyfta JFKs varumärke 

och i framtiden kunna sticka ut bland mängden ridklubbar i regionen och på 

så sätt locka fler medlemmar. 

JFK ska vara en konkurrenskraftig ridklubb som erbjuder högkvalitativa 

tävlingar och marknadens bästa ridskola, och då måste också vår 

kommunikation utåt spegla det.  

Resultatet av arbetet kommer presenteras på årsmötet i februari och 

eventuellt klubbas igenom. 

Har ni några frågor inför mötet vänligen kontakta projektledare Carolina 

Jonsson på carolinaida86@gmail.com 
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