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God jul och gott nytt år!
Den här terminen har gått med en rasande fart och
nu är det dags att önska en god jul och ett gott nytt
år och hälsa alla tillbaka nästa termin.
Vårterminen 2020 börjar måndagen den 6 januari.
Om du kommer sakna hästar och ridning under
jullovet så kan du anmäla dig till någon av de
jullovsaktiviteter som erbjuds. Se rutan här till
höger. Mer om aktiviteterna hittar du på hemsidan
eller Facebook.
Den första veckan på vårterminen kommer vi att
dansa ut julen i stallet. Fiskdamm, dans kring
granen, lotteri, fika och gymkhana är något av det
som händer. Ni har väl inte missat vår julkalender.
Alla som tar med de rätta svaren på en lapp deltar i
utlottningen av en privatlektion.

Anläggningen
I slutet av november fick styrelsen beskedet att
nuvarande hyresvärd inte kommer hyra ut

KOMMANDE AKTIVITETER:

Julaftonsmorgon i stallet
24/12
Working equitation med
Hanna Johansson 27-28/12
Dressyrkurs med Lotta Lanz
28-29/12
Hoppkurs med Jessica
Svantesson 2-3/1
Föräldraridning - Alla kan
rida med Cia Svensson 4-5/1
Nyårsmorgon i stallet 31/12
Kul i stallet med USS 6/1
Julgransplundring 12/1
Hyra häst 23-27/12,
30/12-1/1
Anmälan sker till ridskolan på
balingeryttarforening@gmail.com
till balingeus@mail.com
förutom
till Kul i stallet som sker

anläggningen på Bemersberg till ridskolan efter den
30 juni 2020. Hyresvärden har valt att hyra ut anläggningen till en ny part vilket betyder
att föreningen inte har någon anläggning för verksamheten från och med den 1 juli 2020.
Ett arbete pågår just nu för att hitta en ny anläggning. En grupp engagerade medlemmar
har gått samman för att underöka möjligheterna i närområdet. Gruppen ska träffas åter
igen den 8/1 och gå igenom de alternativ som finns. Vi kommer att hålla er uppdaterade
med information löpande. Vid tips tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen.

Verksamheten och vårterminen 2020
Ni som är i stallet på dagarna träffar Jessica och Maja där som vanligt, men nu även
Amanda som började arbeta i stallet under senhösten.
Vårterminnen innebär inte några större förändringar avseende undervisningen. Vi
kommer starta upp en ny nybörjargrupp på onsdagar vilket tyvärr innebär att Drop in
ridningen läggs vilande för tillfället. Vi hoppas kunna starta upp den igen senare under
terminen.
Vid sidan av jakten på ny anläggning kommer verksamheten löpa på så vanligt som
möjligt under våren. Under höstterminen blev vi tvungna att ställa in ett par aktiviteter
på grund av hästar som behövde vila. Under våren planeras pay and jump, pay and
dressage samt klubbtävling som vanligt. Datum för dessa kommer annonseras på
hemsida och Facebook.

NYHETSBREV DECEMBER 2019

Uppsala kommun har beslutat att satsa en miljon kronor nästa år på fritidsledare vid fem
av ridskolorna i kommunen, varav Bälinge ryttarförening är en. Satsningen är en del av en
mer jämställd fördelning av resurserna för fritidsverksamhet då den idag når fler pojkar än
flickor. Det är väldigt spännande och vi återkommer så snart vi har mer information att ge.
I stallet har vi en ny privathäst som heter Doris. Hon står i ridskoledelen av stallet och
eftersom att hon är en privthäst ber vi er vänligen att inte gå in till henne.
Campari är fortsatt sjukskriven och utredning pågår fortfarande.
Under våren blir det inga större förändringar avseende lektionerna. På grund av stor
efterfrågan kommer vi starta upp en ny nybörjargrupp på onsdagar. Det innebär
tyvärr att vi måste lägga Drop in ridningen lite vilande. Vi hoppas kunna återuppta
den längre fram.

Styrelsen
Styrelsen har nu haft sitt sista möte för året. Styrelsen har under 2019 sammanträtt ca
en gång i månaden förutom i juni och juli.
Nästa möte är i början av januari och då står bland annat budget, verksamhetsberättelse
2019 och verksamhetsplan 2020 på agendan, inför årsmötet som äger rum i slutet på
februari. På årsmötet i februari 2019 beslutades att budget och verksamhetsplan fortsatt
ska beslutas på årsmötet. Som en konsekvens av det beslutet har föreningens stadgar
reviderats. De nya stadgarna kommer framöver läggas ut bland dokumenten på hemsidan.
Valberedningen har börjat sitt viktiga nomineringsarbete inför 2020. En inventering av
vilka kompetenser som behövs samt hur styrelserabetat fungerar har genomförts. Är du
intresserad av ett styrelseuppdrag eller vill nominera någon, kontakta någon i
valberedningen. Information från valberedningen sitter i stallet. Kontaktuppgifter finns
även på hemsidan.
För att utvärdera det gånga året hoppas vi att du som medlem tar dig tid att svara på
några korta frågor om vår verksamhet. I början av januari kommer du att få en enkät
till din e-post. Dina svar är värdefulla även för vårt kommande arbete, så vi hoppas att
du tar några minuter att besvara den.

Med önskan om ett härligt hästigt jullov!

