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Verksamheten
Ännu en termin har avverkats på Bälinge ryttarförening, ridläger pågår för fullt,
och därefter får hästarna sommarlov. Alla gamla och nya elever hälsas
välkomna till en ny termin som börjar den 12 augusti. Ett stort tack till alla
funktionärer, anläggningsgruppen och andra som har bidragit ideellt den här
terminen!
Vi har fått en ny hyresgäst i privatstallet, Texas. Vi hälsar honom och hans
människa välkommen till Bärf. Det finns även lediga boxplatser om någon är
sugen på att skaffa en fyrbent vän eller känner någon som vill ”flytta in”. Vi vill
också meddela att Bambi numera tillhör ridskolan.

På personalsidan har vi fått förstärkning av Maja. Många av er har kanske redan
träffat henne. Maja är timanställd och arbetar tisdagar, torsdagar och fredagar.
Ett stort tack till alla som har deltagit på vårens städdagar. En ny chans kommer
i augusti. Utöver att hjälpas åt att göra vår anläggning fin inför tävlingen i
augusti umgås vi och har trevligt.

Tävling
Under hösten kommer vi att återinföra klubbtävlingar i både hoppning och
dressyr! Klubbtävlingarna är öppna för alla medlemmar, ytterligare information
och datum finns på hemsidan.
I juni anordnades klubbmästerskap i hoppning där My Forslund på Eileen's
Rascal blev vinnande ponnyekipage och Moa Bräck och Hasselholt's Theodor
(Theo) vinnande storhästekipage.
Den 15 juni hade vi storhästtävling på BäRF. Vi är väldigt glada över att det var
så många som ställde upp som funktionärer och bidrog till en väldigt lyckad
tävling. Nu laddar vi inför ponnymeetinget i slutet av augusti. En
funktionärslista kommer som vanligt att sättas upp i stallet.
Under våren hade föreningen två lag i ponny och ett lag i häst. Är du
privatryttare och vill tävla i lag i höst? Kontakta ridskolan snarast!
Under våren har det anordnats ett par funktionärsutbildningar. Om du inte hade
möjlighet att delta finns all information på hemsidan. En förutsättning för att vi
ska kunna anordna tävlingar, och även pay&jump/rides och klubbtävlingar är att
så många som möjligt som ställer upp som funktionärer. Tack till alla som
bidragit denna termin!
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Styrelsen

Styrelsen har under våren sammanträtt i regel en gång i månaden, oftare vid
behov. Föreningen visar ett bra resultat efter det första halvåret. Resultatet för
uppstallaravgifter, ridavgifter och ridläger är bättre än budget. På utgiftssidan
uppmärksammas att vi har ökade avgifter för strö samt att vi behöver lägga
fokus på minskad elförbrukning. Ekonomin följs upp regelbundet och stäms av
mot budget.
Det har påbörjats en ”make over” av kontor och personalutrymme. Är det någon
som har en soffa att skänka som skulle passa i personalutrymmet, vänligen
meddela någon i styrelsen.
Föreningens sponsringspaket har setts över och tre olika paket har tagits fram i
olika prisklasser. Information om dessa och vem man kan kontakta om man har
frågor eller vill sponsra kommer framöver finnas på hemsidan.

Valberedningen

Det är valberedningens uppgift att hitta rätt personer till styrelsen och andra
valda funktioner i föreningen. Som hjälp i sitt uppdrag har valberedningen nu
gått i en utbildning. Nomineringsarbetet kommer att påbörjas under mitten av
hösten. Vill du komma i kontakt med valberedningen? Kontaktuppgifter till
valberedningen finns nu på hemsidan.

Ungdomssektionen
Ungdomssektionen har på slutet av terminen anordnat ett sommardisco och
under våren genomfördes en nyhet, Pokerride, som avslutades med grillkväll.
Ungdomssektionen anordnar åter igen en resa till SIHS, Sweden International
Horse Show, lördagen den 30 november. Resan börjar nu bli en tradition och det
är strykande åtgång på platserna. Det finns 60 platser och det är först till kvarn.
Sista datum för anmälan är 5/11. Anmälan sker till balingeus@gmail.com.

Rökfri anläggning
Rökfri anläggning
Den 1 juli trädde en ny tobakslag i kraft som bland annat innefattar rökförbud
vid idrottsanläggningar. Många av ridsportens föreningar och anläggningar är
sedan tidigare rökfria i och med kampanjen ”Rökfri anläggning”. Bälinge
ryttarförening finns sedan länge med på den listan. Vi vill alltså påminna våra
medlemmar och andra besökare om att vi är en rökfri anläggning och finns med
på Svenska ridsportförbundets lista.
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Öppet hus
I juni anordnades ett välbesökt och uppskattat Öppet hus. Dagen inleddes med
klubbmästerskap i hoppning därefter följde både kadrilj, gymkhana,
ponnyridning och diverse aktiviteter.
Tack till alla som kom och tack till alla som hjälpte till under dagen!

Från spilta till box
Från och med den 1 april i år gäller att hästar inte får hållas i spilta för
uppstallning som har byggts efter den 1 mars 2019. Jordbruksverket har utrett
om det på sikt ska bli totalförbud mot att ha hästar uppbundna i spiltor skulle
innebära och har nu kommit med en rapport för regeringen att ta ställning till.
Jordbruksverket bedömer att detta medför negativa konsekvenser såsom att
antal hästar hos berörda anläggningar eventuellt minskas, att det finns risk för
sämre tillgångtill ridskolor och ridtimmar, samt risk för ett mycket ansträngt
ekonomiskt läge för ridskolor vid en snabb omställning till lösgående system.
Om du är intresserad finns rapporten att läsa på jordbruksverket.se. Vi är glada
över att detta inte berör oss då vi redan har lösgående hästar.

Kommande aktiviteter
Ni håller väl koll på kalendariet på hemsidan och flödet på Facebook för att inte
missa alla våra aktiviteter?
Städdagar 17-18 augusti
Sommarmeeting 24-25 augusti
Klubbtävling hoppning 8 september
Pay&jump 22 september
Klubbtävling dressyr 29 september
Pay&ride 11 oktober
Kubbtävling hoppning 27 oktober
Klubbtävling dressyr 3 november

Sök på Bälinge ryttarförening så hittar du oss!

