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Nyheter från styrelsen  2014-01-17 

 

Närvarande: 

Hans Danielsson, Tomas Luthman, Elisabeth Wånge, Katarina Fingal, Alice Moon, Vivianne 

Lärkefjord, Linda Winberg, Lars Ericsson, Therese Norby, Frida Sandberg, Jonny Lindqvist, Leif 

Thor 

 

 

Anläggningen 

Taket på mellanridhuset kommer bytas ut sommaren 2014. 

Klubben kommer införskaffa en hästtransport som också kommer finnas för 

uthyrning till klubbens medlemmar. 

 

Någon sorts skyltning om försiktighet och hänsyn när man rider genom tunneln 

efter dammen ska sättas upp inom de närmsta veckorna. 

Vi har fått ett antal lyktstolpar vilka vi har som mål att kunna sätta upp för 

bättre belysning på anläggningen. 

 

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 

Ridlärarna kommer fortsätta ha de lektioner de har idag, terminen ut. 

Tyvärr har vi ej kommit igång med onlinesystemet Horsemanager, då det inte 

funnits tillräcklig tid att jobba med programmet. Vi hoppas lösa detta under 

våren. 

Ridskolekommitteén kommer anordna ”Lagkampen VT 2014”. En laghoppning 

för både ridskole och privatryttare. Datum är satt till 27/4. 

Den 3/2 kl: 18:00 kommer det vara fälttävlansclinic med Viktoria Carlerbäck 

på JFK! 

Viktoria är mycket meriterad fälttävlansryttare med två EM, två VM och ett OS 

i bagaget! 
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Viktoria kommer att visa hur man tränar fälttävlanshästen och hoppar olika 

hindertyper inne i stora ridhuset. 

Hon kommer även att rida/hoppa en av våra egna ridskolehästar. 

Anmälan sker i pärmen i receptionen eller till kontoret på telefon nummer 036-

16 80 63 eller på mail: ridskolan@jonkopingsfaltrittklubb.se 

 

Tävlingssektionen 

Tävlingssektionen har fått i uppdrag av styrelsen att titta över 

ryttarförmånerna och göra en utvärdering. Välkommen till  ryttarmöte för 

intresserade i kafeterian den 2/2 KL 16:00 då nytt förslag presenteras. 

 

Påminnelse till alla tävlingsryttare (och alla som kallar sig ”JFKare”). 

Dags att betala in medlemsavgif: Junior 180 :-/år   Senior 280 :-/år   

BG-nr: 354 - 4640 

 

Jönköpings Fältrittklubbs årsmöte kommer vara torsdagen den 27 februari kl. 

19.00 i Cafeterian.  Dina motioner ska vara tillsända skriftligen till styrelsen 

senast tre veckor före mötet. 

Styrelsens mailadresser hittar du under fliken Klubben – Styrelsen. 

Hjärtligt välkomna! 
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