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Verksamheten

Vi har nu kommit över halvvägs in på vårterminen. Vädret är härligt, allt börjar bli
grönt och hästarna är glada och pigga.
Play Boy har äntligen fått ett nytt hem, han har flyttat till en gård på landet, får en ny
hästkompis och massor av kärlek. I Lilla stallet har nu två nya hyresgäster flyttat in:
Blacky och Elvira. Vi hälsar dom och deras människor välkomna till Bärf.
Under påsklovsveckan genomfördes en teorivecka. Under ett teoripass kom vår
veterinär Linda och pratade om akuta skador och sjukdomar. Detta var väldigt
uppskattat och styrelsen hoppas kunna erbjuda något liknande för alla medlemmar
framöver. Även dressyren uppmärksammades under teoriveckan då Lena, Elsa och
Lotta visade dressyr. Några engagerade medlemmar serverade ”dressyrfika”.
Stort tack till alla som har varit ute i hagarna och tagit bort sly. Vad skulle den här
föreningen vara utan alla underbara BÄRF:are?

AKTIVITETER SOM LIGGER
UTE JUST NU:

WE 10/5
Städdag 12/5
WE 24/4
Pay&Jump 26/5
Öppet hus 9/6
Hopptävling häst 15/6

Styrelsen
Styrelsen har formerat sig och kommit igång
ordentligt med styrelsearbetet efter årsmötet.
Hittills har tre styrelsemöten ägt rum. Vi
beklagar att årsmötesprotokollet ännu inte är
tillgängligt, vi väntar på att få det justerat. En
revidering av stadgarna pågår efter vad som
beslutades på årsmötet samt en sista hand ska
läggas på verksamhetsplanen för 2019. Därefter
kommer detta finnas tillgängligt på hemsidan.
På hemsidan framgår alla styrelsemedlemmar
med namn och kontaktuppgifter. Tveka inte att
höra av er om ni har synpunkter, tips eller idéer.
Vi kan även glädjande meddela att föreningen
har fått maximalt driftstöd för 2018!

Ungdomssektionen

Ungdomssektionen har haft en väldigt lyckad björnbärshoppning. Även
påsklovsaktiviteterna såsom kul i stallet och blåbärshoppning var mycket
uppskattade. Ungdomssektionen har påbörjat sin styrelseutbildning för
distriktsungdomsstyrelser. Dom har även fått en fadder från distriktet som kommer
hjälpa dom i styrelsearbetet. Förberedande Ungdomsledarkurs, även kallad FULK, är
en utbildning för ungdomar mellan 11 och 14 år som vill hjälpa till som ledare i
ridklubben till exempel med teorikurser eller ridlektioner. Utbildningen är på två
dagar och tre av våra ungdomar är anmälda till den vilket är roligt.
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Medlemsdialog

Tack alla som deltog på medlemsdialogen i
mars. Då presenterades bland annat resultatet
från medlemsenkäten som genomfördes i
december. Vidare diskuterades vad som är
viktigt på ridskolan ur medlemmarnas
perspektiv. USS passade på att umgås med de
mindre barnen. Resultatet av den aktiviteten
kommer ni se på de nya anslagstavlorna i stallet
framöver. En ny medlemsdialog kommer äga
rum under hösten. Då hoppas vi på ännu större
deltagande.

Föreningsutveckling
Styrelsen har påbörjat utbildningen
Ridsporten rustar för framtiden. Målet är att
jobba fram en verksamhet som är viktig och
hållbar för just vår klubb. Förutom Bärf
deltar Dannemora RK, Roslagens Rid &
Körklubb, UVFRK, Norrtälje Ryttare,
Hallstaviks Ridklubb. Det första tillfället
handlade om styrdokumentet Ridsporten
2025 kopplat till föreningens styrdokument.
Styrelsen fick i uppgift att till nästa tillfälle
fundera över verksamhetsidé, vision,
värdegrund m.m. Nästa utbildningstillfälle är
den 8/5.

Kommande aktiviteter
Det finns fortfarande platser kvar på många
av våra ridläger. Vilka det är framgår på
anslagstavlan i stallet. Glöm inte heller att
anmäla dig till någon av alla våra aktiviteter.
Information om dessa finns på hemsidan och
Facebook. Styrelsen hoppas på lika stort
deltagande på den återstående städ -och
stängseldagagen, jobba och gör fint och
belönas med lite korv och fika i sällskap av
ett härligt gäng! Dessutom håller vi
kostnaderna nere genom ideellt arbete,
vilken är en bonus

Tävlingar
Tävlingseleverna och några
privatekipage har under april
deltagit i två av tre laghoppningar
Div III för ponny. Två roliga dagar
arrangerade av Håbo Ridklubb och
Björklinge Ryttarförening. Det första
tillfället, i Håbo, ledde till en vinst!
Finalomgången äger rum den 11/5 i
Tierp. Den 27/4 hade hästlaget sin
första omgång i Håbo och har sina
andra två omgångar den 17/5 på
Säva Ridcenter och den 15/6 på
hemma arenan Bälinge
Ryttarförening. Vi ser gärna att så
många medlemmar som möjligt
kommer och hejar på vid dessa
tillfällen. Den 15/6 behöver vi även
funktionärer. Missade du
funktionärsutbildningen den 4/5?
Lugn, det kommer fler tillfällen!
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