
Medlemsbrev sommaren  2015   

Hej Alla  Medlemmar!   

 

Så försvann hela juni och juli i ett nafs och en del har redan börjat 
plocka hem hästen från betet. För egen del har jag flera veckors semester kvar 

framför mig och ska låta hästen få gå ute ett tag till... 

 

Du har väl inte missat att anmäla dig och din familj till jubileumsfesten 22 
augusti!? Än är det inte försent att anmäla sig, även om ordinarie anmälningstid 

har gått ut. I skrivandes stund är vi 40 personer anmälda till festen me ju fler vi är 

tillsammans desto roligare! 

 

Och nu till lite info om klubben:  

 

Tävling 

Jag säger som sist - TACK ALLA FUNKTIONÄRER!! Vi genomförde väl godkända 

hopptävlingar på gräsbanan i juni, där man kunde njuta av sällskapet av kändisar 

så som både Maria Gretzer och Royne Zetterman! Samarbetet med Kolböra RF 

avlastade oss en hel del, vilket vi är glada för. 

I höst har vi bestämt att vi inte genomför några tävlingar av den enkla 

anledningen att vi saknar funktionärer som är erfarna nog att ansvara för 
tävlingar. Däremot kommer vi anordna träningstävlingar istället.  

 

Och så erbjuder vi klubbmedlemmar som vill engagera sig i tävlingskommittén att 

gå på en 2-dagars kvällskurs i Flyinge 16 och 21 september för att lära mer om 
tävlingsdatasystemet Equipe. Om du är nyfiken är du välkommen att maila 

styrelsen (styrelsen@ssrf.net) så berättar vi mer. 

 

Gräsbanan kommer liksom i våras att finnas tillgänglig för medlemmar (med 

undantag för bokade tider). Banan byggs onsdagen den 26 augusti och rivs den 13 

september - mer om det i separat utskick!  

 

Vi planerar även en Pay and Jump på gräsbanan 13 september. 
Programridning planeras senare i höst, men vill du anordna någon tidigare är du 

varmt välkommen att höra av dig till tävlingskommittén så hjälper vi dig! 

 

 

Anläggningen 
Höstens fixardag är förlagd till den 30 augusti kl 09.00-14.00, då röjer vi och 

städar inför pay and jump men framför allt ska vi laga/fräscha upp våra 

tävlingshinder och förhoppningsvis bygga egna WE-hinder samt se över andra 

minder skavanker på anläggningen. Anmäl din medverkan till  Anders: 
anderse@axis.com 
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Under hösten kommer styrelsen och anläggningsgruppen se över belysning och 

bevattning i ridhuset. Vi försöker planera den insatsen, men måhända att ridhuset 
stängs med kort varsel på grund av detta. Jag ber er ha överseende tack.  

 

Kameran har som ni säkert ha sett installerats i ridhuset men är inte igång. Det är 

styrelsens uppfattning att en övervägande majoritet av medlemmarna är positivt 
inställda till kamerans motiv och vi är i full gång med att utreda möjligheten för 

medlemmarna att ha tillgång till den utan att det inskränker på någon integritets- 

eller övervaknings lag. 

 

Pott-träning! Nej, det är inget skämt. Klubben har köpt in 8 prima pottor att 

använda vid bomträning för att få upp bommen lite ovan marken. Små och 

smidiga att plocka fram så fort man känner för det!  

 

 
 

Vi kommer uppdatera vår hinderpark och fler plastbommar och stöd är under 

beställning, bland annat nya plank. För att kunna ha extra glädje av dessa hinder 

har styrelsen beslutat att låta hindren stå framme ett par dagar varje månad. 

Vecka 39 (24-27/9) och vecka 43 (22-25 oktober) kommer hindren lämnas 

framme efter torsdagsträningen och plockas in efter söndagens hoppträning. Det 

kommer finnas några tider bokade varje dag under perioden då hindren inte får 

användas (för de medlemmar/hästar som ej önskar hoppande ekipage kring sig), 

för övrigt är det fritt fram för medlemmar att nyttja banan efter egen förmåga. 

Denna möjlighet kommer utvärderas och om den faller i god jord, återkomma. 

mer om det i separat utskick!  

 

Förhoppningen är även att kunna erbjuda träning med dressyrstaket framöver. 

 

 
Utbildning 



Utbildningskommittén (UK) planerar för Grönt kort-kurs i september, utskick 

om detta kommer snarast! Du kan redan nu vända dig till utbildningskommittén 
och anmäla ditt intresse. 

 

WE fortsätter att utvecklas, den 22 augusti håller vi clinic i grenen och tar 

därmed ett rejält avstamp in i framtiden där vi hoppas kunna hålla fler träningar 
och tävlingar i grenen och framför allt bygga våra egna hinder! 

 

Flera andra föredrag och clinics planeras under hösten så håll utkik! 

 

 

Framtiden 
Jag ser fram emot att träffa dig på WE-clinicen, jubileumsfesten, pay and jumpen 
och på ridbanan eller ridstigen. Tveka inte att höra av dig om du har några 
funderingar eller förslag!  
      

Väl mött!  /Ordförande Helena     

     


