
 

 

2020-05-04        

 

Hej alla härliga medlemmar! 

Våren och lite värme har nu äntligen kommit och jag tror att det är särskilt välkommet just 

detta år. Det är tuffa tider för företagare, enskilda individer och även den ideella sektorn. 

Många delar av föreningslivet sliter hårt med lösningar för att kunna fortsätta erbjuda 

aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna. Vi följer noga de råd och rekommendationer 

som kommer från Folkhälsomyndigheten och vi vädjar till alla er att följa dem noga. Det 

gäller som vanligt att tvätta händerna, kom inte till stallet om du har några 

förkylningssymptom och håll avstånd till andra. Vi har valt att fortsätta någorlunda som 

vanligt och ridsporten är nog en ganska bra aktivitet i dessa tider. Vi har inte närkontakt 

med varandra i utövandet och vi har goda möjligheter att befinna oss i utomhusmiljöer. 

Och vi vet att rörelse och rörelseglädje är bra för oss alla!  

Många frågor har under våren kommit in om kafeterian och vi har skickat ut information 

om detta. Den ska vara öppen men med försiktighetsåtgärder. Styrelsens arbete fortsätter 

också med nära nog vanliga rutiner. Vi är något mer digitala vid behov men de rutinerna 

hade vi redan på plats innan Covid-19.  

Vi har under mars och april arbetat med styrelsens vision och strategi för föreningen. 

Mycket bra har gjorts av tidigare styrelser och vi utgår från det. Jag tror att det stora arbetet 

nu är att skapa realistiska riktlinjer och få det att genomsyra hela vår verksamhet. Det ska 

nu förankras hos personalen och vi ska arbeta fram handlingsplaner med hopp om att nå 

dit vi vill. Vi publicerar vision och strategi på hemsidan så fort det är klart.  

En viktig del av visionen är att få ett förbättrat hästmaterial och just nu har vi två nya hästar 

som står i vårt nya fina karantän-stall. Hästarna heter Mocha Moment och Midori och vi 

har dem på prov till 23 juni. Fram till dess ska vi ha testat dem i verksamheten och se om 

de kan bli ”fullvärdiga” medlemmar i vår JFK-familj! 

I början av juni börjar Matilda Fagerlind hos oss som ridlärare. Vi välkomnar henne varmt 

och det ska bli roligt att utöka vår personalstyrka med nya perspektiv och erfarenheter.  

Angående mellanridhuset så såg ni kanske i JP häromveckan att det är tagit ett beslut om 

att det ska byggas men tidsplanen är lite osäker. Nu är vi i läget att kommunen gör nya 

ritningar och tittar på en annan lösning för konstruktion. Vi är med i diskussionerna och 

har regelbundna möten. Det är viktigt för oss att ha som målsättning att få en bättre miljö 

för våra barn, ungdomar och vår personal.  

Som ni förstår så kommer detta år bli ett år då våra intäkter från tävlingsverksamheten 

sjunker dramatiskt. Vi hoppas kunna hitta kreativa lösningar på hur detta tapp inte ska 

kännas allt för mycket i föreningen men det krävs att vi alla samlar kraft tillsammans. Jag 

hoppas bland annat att ni håller ögon och öron öppna framöver för vad som händer i 

föreningen. Vi genomförde precis ryttaryoga, en käpphästtävling och en digital terrängritt. 

Fler saker är på gång och det postas på vår officiella Facebook-sida och hemsida. Den 6 

juni ska vi exempelvis försöka genomföra en mysig dag utomhus på anläggningen. 

Programmet anpassas efter rådande läge men vi vet idag i alla fall att det kommer 

arrangeras en pay n jump på uteridbanan.  



 

 

Under v. 26 och v.27 är det fixardagar i ridskolestallet och det hoppas jag ni alla är med på 

om ni kan. Vi har även fler fixardagar som kommer nu i vår så håll utkik efter det och sprid 

gärna ordet!   

 

Månadens medlem  

Jag har den äran att utse Helena Azrak och Marielle Suopanki till månadens medlemmar.  

Två positiva individer som under lång tid fixat så fint i våra lokaler. Engagerade och skapar 

trevlig stämning var de än går! 
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