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17/6 – 2021 
 
 
Ekonomi 
 

• Det ekonomiska läget är ok för tillfället, vi inväntar att budgetarbetet ska bli 
färdigt. 

• Vi har sökt kompensationsstöd från RF men ännu inte fått svar. 
• Vi ska panta flaskor/burkar åt JumpYard i sommar och hoppas på att få in en 

slant för detta. 
 
Ridskolan 
 

• Malin Dahlgren gör sin sista arbetsdag den 30/6–21. 
• Sissela Hjerpe kommer att anställas som kanslist på 50% fr.o.m. 2/8–21. 
• Thunder, Nancy och Dixon är utdömda av veterinär och kommer att avlivas. 
• De nya ponnyerna Valheim och Dolly är under ridning för att anpassas till 

verksamheten. 
• Ridskolestart måndag den 23/8–21. 
• 12 sökande till tjänsten som ridlärare. 

 
 
Ridskolefunktionen 
 

• Det arbetas för att få en ny nivåindelning för våra ridgrupper. 
• Det har diskuterats huruvida verksamheten ska införa viktgränser: 

Beslut: Vi kommer inte att sätta viktgränser för våra ryttare. 

• Gällande ridning/hoppning på terrängen gäller följande: 
Under 18 år: ansvarig vuxen med.  
Aldrig hoppa ensam, oavsett ålder.  
Väst rekommenderas. 

 

 

Informationsfunktionen 

 

• Vi satsar på att ha den nya hemsidan färdig och i gång innan höstterminen 
startar. 

 
 



Tävlingssektionen 
 

• Flaggdressyr genomförd Ungefär 20 starter genomfördes.  

• 31/7–1/8 Sommarhoppet Inställt pga. ingen utebana.  

• Pay and Jump och Pay and Ride till hösten planeras. 

• Halloween-dressyr 6/11 

• V. 41 är det två-dagars hoppning häst. Lördag och söndag.  
 
 

Anläggning 
 

• Det var mycket god uppslutning på vår Fixardag! Ca 45 deltagare. Det fixades 
hinder på terrängen, vilket har varit uppskattat. Det målades bommar och det 
drogs vatten till hagarna bakom stora ridhuset.  

• Vi letar vidare efter entreprenör till bytet av underlag på våra ridbanor. 
 
 

Partnerskap 
 

• Det beslutades om att idrottsrabatten ska fortsatt vara frivillig att köpa för våra 
medlemmar. 

 
 

Medlemsfunktionen 
 

• Xrundan är i full gång, vi hoppas att många av våra medlemmar vill vara med 
och tävla! 

 
 

Ungdomssektionen 
 

• Godisförsäljningen gick över förväntan, drygt 16.000kr in från det. Det 
kommer ett nytt tillfälle igen runt Halloween iår. 

• Ponnyridning i samarbete med Skövdebostäder den 3/7–21. 

• Många aktiviteter på gång; käpphästklubben, Agria-hoppet, skötarridning och 
barnkalas bland annat. 

 
 

Övrigt 
 

• Vi kommer att ha en sommaravslutning med styrelsen och personalen som 
avslut för vårterminen. 

 
 

Varma hälsningar 
Styrelsen 

 

 


