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Hej alla medlemmar! 

 

Jag ber om ursäkt för att det har varit ett uppehåll i mina nyhetsbrev. Klubben, jobbet och familjen har 
tagit mycket tid och det har varit läge att prioritera. Mycket har hänt sedan sist och det har stundtals 
varit ett intensivt styrelsearbete. Vi var laddade för att det skulle komma en ridskolechef och att hen 
hade den kompetens vi sökte efter. Tyvärr blev det inte som vi tänkt oss och vi stod återigen utan en 
chef som kunde vara med i vår verksamhet hela tiden. Förr oss i styrelsen blev det återigen en mycket 
intensiv försommar.  

Nu är dock vintern här och efter intensivt arbete har vi nu en lösning på bemanning i verksamheten 
som vi känner oss stolta att presentera. Vi välkomnar Louise Enlund till som nu ska börja arbete hos på 
heltid. Hon har gjort ett bra jobb under sin halvtid hos oss under hösten. Nu träder hon in som 
verksamhetschef och vi anser oss ha ett starkt lag som vi tror på och nu finns det bara en väg att gå: 
framåt! 

Ridlärare 

Vi har under hösten sett lite förändringar på ridlektionerna. Nu har vi tre ridlärare som jobbar hos oss 
med större kontinuitet och vi försöker så långt som möjligt komma ifrån att bli så sårbara som vi var 
ett tag under 2017 och 2018. Synne Wöien arbetar 100 % och henne känner ni ju alla vi det här laget. 
En klippa som stått ut med styrelsens alla försök att hitta lösningar för bemanning i ridskolan. Vi har 
nu även haft Ylva Höög hos oss på 50 % och vi är så tacksamma för att hon är hos oss med sin 
kompetens, erfarenhet och noggrannhet. Vi har även glädjen att hälsa Jennie Westberg välkommen 
till oss på 100 %. Hon kommer tidigare från Olofströms ridskola. Ni har säkert många av er stött på 
Adrien Salemkour som nu läser till ridlärare och gör sin praktik hos oss under hösten. Vi är tacksamma 
för hans stora engagemang i vår ridskola och han gör ett väldigt bra arbete med våra hästar.  

Hästar  

Vi har tyvärr varit tvungna att skicka Jack och Fabio till de gröna ängarna. De fick en fin avslutande 
morgon med mycket morötter och kramar. Vi säger i stället välkommen till Cava, Ronja, Salza, Umida, 
Verona och Qula. Alla av olika storlek och vi hoppas vi kommer ha mycket glädje tillsammans med dem. 
Vi är medvetna om att vi är något sårbara vad det gäller storhästar och vi jobbar hårt på att få rätsida 
på det.  

Höstmöte 

Vi hade ett (något försenat!) höstmöte och jag tycker vi hade en bra träff med de medlemma som var 
där. Jag önskade dock att fler av er hittade tid för att komma till dessa möten för det är där ni har störst 
möjlighet att påverka er klubb på ett mer övergripande sätt.  
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Mellanridhuset 

På höstmötet delgav vi er ritningarna på vad som, vi hoppas, kommer bli vårt nya mellanridhus. Vi 
ropar inte hej förrän första spadtaget är tagit men allt tyder i dagsläget på att det kommer bli av. Vi 
har haft entreprenörer ute på anläggningen så vi hoppas att någon nappar på jobbet. I morgon har vi 
återigen möte med kommunen och då hoppas jag att vi får besked om var vi står i detta.  

Som jag pratade om på höstmötet kommer detta såklart påverka stora delar av vår anläggning och vår 
verksamhet, om byggnationen blir av. Vi kommer inte ha ett mellanridhus under en längre tid men 
med den fina anläggning vi har, är vi och ridlärarna övertygade om att vi kommer lösa situationen. Vi 
är bara oerhört glada för att få en bättre arbetsmiljö för våra ridlärare och en bättre ridmiljö för våra 
medlemmar. Vi ser också framemot att återigen kunna sitta och ta en kaffe och titta ut över ridbanan! 
Är ni intresserade får ni gärna titta på ritningarna, hör bara av er! När det väl blir dags kommer vi 
behöva ha en projektgrupp som finns tillgänglig under byggperioden. Hör av er redan nu om intresse 
finns.  

Ungdomssektionen 

Ungdomssektionen behöver fortfarande mycket omtanke av oss från styrelsen och detta är ett av mina 
dåliga samveten. Vi försöker hitta en form som fungerar och vi har alla mycket att lära kring hur man 
bygger upp en fungerande ungdomssektion. Det ska ju vara en lärotid för ungdomarna och de ska få 
energi från klubben och känna att de vill, och får ta ansvar. Fyra från US har nu varit på utbildning och 
vi hoppas att det kan vara en bra start. De bjuder nu även in till Luciashow den 15 december klockan 
15:00. Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att var där!  

 

Kafeterian 

Vi har utmaningar vad det gäller kafeterian till våren. Det är inte meningen att ett fåtal individer ska 
slita ut sig fullkomligt i detta arbete och jag skulle önska att fler medlemmar vill engagera sig. Det är 
en inkomstkälla till klubben men det är framförallt en ”trivselfaktor” som jag önskar får vara kvar. Men 
det är en medlemsdriven verksamhet som styrelsen inte ska ha operativt ansvar för. Det blir även 
förändringar till våren vad det gäller fördelningen av kafeteriatider. Vi har för avsikt att lägga ansvar 
för hela veckor på ridgrupperna. Dessa får sedan själva fördela tiderna inom grupperna. Detta skulle 
minska den administrativa bördan på kafeteriagrupp och kansli men det skulle framförallt lösa 
utmaningen med att det slutar och tillkommer individer i grupperna. Det gör nämligen att kafeterian 
vissa kväller inte är bemannad och det önskar vi komma ifrån. Det kan nog även föra med sig den 
positiva bieffekten att det blir större kommunikation mellan föräldrar och barn inom grupperna.  

Månadens medlem  

Månadens medlem blir i plural denna gång. Jag vill ge en stor eloge till de eldsjälar som slet många 
timmar med att bygga det isolerstall vi nu har. Johan Isidorsson, Per Romin och Patrik Svedberg. Ett 
STORT tack till er! Det är oerhört viktigt att vi med vår storlek på verksamhet tänker säkerhet och vi 
behöver kunna isolera hästar vid nya inköp men även vid eventuella sjukdomar. 

 

Hälsningar 

Lina Bjerke, Ordförande JFK 


