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Verksamheten
Nu har vi kommit en bit in i terminen och hoppas
att alla gamla och nya elever och medlemmar fått
en bra start. Så här långt har vi hunnit med både
klubbtävling i hoppning, pay and jump och en
städdag. Håll koll på kalendern för kommande
aktiviteter. Planering sker löpande, håll därför
ögonen öppna på hemsidan och Facebook för att
inte missa någon rolig aktivitet.
Under hösten kommer vi inte ha några särskilda
teoriveckor. Lektioner pågår som vanligt under
höstlovet. Däremot går det inte att boka
igenridning på höstlovet. Respektive instruktör
kommer planera in teori när det är lämpligt.
Det har visat sig att vår drop-in ridning är
väldigt uppskattad. Drop-in passar perfekt för
dig med oregelbundna arbetstider, dig som inte
vill binda upp dig på en hel termin eller bara för
dig som vill ha mer ridning i din vardag.
Ridningen äger rum fredagar kl. 13:30 och
onsdagar kl. 18:00. Anmälan sker senast kl. 12
dagen innan.
Ni som är i stallet på dagarna träffar Jessica och Maja där som vanligt. Elsa har valt
att gå vidare till annat arbete men hon kommer ha kvar sina lektioner som vanligt.
Vi har även ett antal nya fyrbenta vänner på ridskolan. De nya stallkatterna Bill och
Ruffsan börjar känna sig hemmastadda. Vi har även Docka och Marino på besök. Vi
har sagt hej då till Luna som har fått en ny familj och till Mimmi som betar på de
evigt gröna ängarna efter en lång tids skada.

Styrelsen
Vi har tidigare informerat om att styrelsen just nu genomgår utbildningen Ridsporten
rustar för framtiden. I slutet av augusti ägde tillfälle tre av fyra rum. Tillfället
handlade om kommunikation – att kommunicera i rätt kanaler. Det sista
utbildningstillfället är kommande vecka och handlar om verksamhetsplanering och
ekonomi.
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Styrelsen har gått igenom det ekonomiska resultatet för perioden januari – augusti
och det ser bra ut. Efter andra tertialet konstateras en ökning på intäktssidan, främst
avseende ridavgifter, medlemsavgifter, kurser, privatlektioner och ridläger jämfört mot
föregående år. Vi ser glädjande en ökad fyllnadsgrad i grupperna som nu ligger på
90,31 %. Det ses en minskning vad avser, bidrag och aktivitetsstöd men som jämnas
ut av ett ökat driftstöd. Även minskade intäkter för uppstallare vilket förklaras av ett
par lediga boxplatser.
På utgiftssidan har kostnaderna generellt minskat jämfört med tidigare år. Ökade
kostnader för strö och halm kompenseras mot lägre kostnader vad avser veterinär och
hovslagare och kostnader kopplat till tävling. Det planerade meetinget i augusti
ställdes in samt att föreningen under hösten endast har ett lag i ponnyallsvenskan.

Ungdomssektionen
Ungdomssektionen arrangerar en hallon- och lingondressyr den 6 oktober.
Dressyren är för alla åldrar och alla nivåer. Lena Linder finns på plats och skriver
protokoll.
Den traditionsenliga spökkvällen som anordnas av Ungdomssektionen äger rum
den 2 november. En massa spökligheter utlovas. Anmälan ska ske till
balingeus@gmail.com.

Tävling
Den 22 september anordnades distriktsmästerskap i hoppning för ridskolekipage på
Uppsala ponnyklubb. Årets klubbmästare Moa Bräck och Theo representerade Bälinge
Ryttarförening och knep en förstaplats i hoppning häst.
Under hösten ställer föreningen upp med lag i hoppning ponny div II och hoppning
häst div II. Båda lagen består av endast privatekipage. För ponny har två omgångar ägt
rum och tyvärr fick vi inte ihop laget till finalen den 29 september. För häst har en
omgång ägt rum och laget laddar inför omgång två den 20 oktober i Enköping.
För att alla elever som vill tävla ska få möjlighet har vi från och med denna termin
startat med klubbtävlingar i hoppning och dressyr. Vi har redan hunnit med en
klubbtävling i hoppning denna termin och hoppas på större uppslutning nästa tillfälle
den 27 oktober. Den 3 november är det klubbtävling i dressyr. Mer information om
detta finns på hemsidan.
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Ryttarens utrustning
Varken hästens eller ryttarens utrustning behöver kosta skjortan men den måste
passa, vara hel och säker. Vad det gäller den personliga skyddsutrustningen som
finns måste den uppfylla de säkerhetskrav som anges i lagen och i föreskrifterna om
den ska få säljas i Sverige och andra EES-länder. Ett av kraven är att utrustningen
ska vara CE-märkt.
Ridskolan följer Svenska ridsportförbundets rekommendationer för utrustning etc.
Mer information om det finns här:
https://www.ridsport.se/RidklubbRidskola/Sakerhet/Ryttaren/

Kommande aktiviteter
Ni håller väl koll på kalendariet på hemsidan och flödet på Facebook för att inte missa
alla våra aktiviteter? Inbjudningar läggs upp löpande på hemsida och facebook samt
anslås i stallet.
Vi puffar för höstens nyhet klubbtävlingar i hoppning och dressyr. Mer information om
de olika tävlingsformerna finns på hemsidan.
Lingon- och hallondressyr den 6 oktober
Pay & ride den 13 oktober
Klubbtävling hoppning den 27 oktober
Spökkväll den 2 november
Klubbtävling dressyr den 3 november

Sök på Bälinge ryttarförening så hittar du oss!

