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Lite smått och gott!
Det har varit tyst ett tag från styrelsens sida men
vi jobbar på för fullt med avtalet för den nya
anläggningen. Just nu granskas avtalet av båda
parterna och förhoppningen är att det är klart för
påskrift inom de närmaste veckorna. Ni kommer
att vara de första som får information när det är
klart.
Den nya styrelsen har konstituerat sig och även
haft ett första styrelsemöte. Den fråga som tar
störtst utrymme på agendan just nu är förstås
anläggningsfrågan.
Den rådande Covid-19-pandemin kommer spegla
verksamheten en del under våren. Vi hoppas att
alla har förståelse för att aktiviteterna kommer
anpassas efter den verklighet vi just nu lever i. Vi
gör vårt bästa för att bedriva verksamheten så
normalt som möjligt.

KOMMANDE AKTIVITETER:

Uteritt 7/4
Hoppkurs med Jessica
Svantesson 8/4
Påskkul i stallet med USS
10/4
Städdag 19/4
Pay & dressage 10/5
Städdag 17/5
Pay & jump 31/5
Gårdsförsäljning 16/5
Anmälan sker till ridskolan på
balingeryttarforening@gmail.com
förutom till Påskkul i stallet som
sker till balingeus.com

Vi kan också meddela att vi som vanligt planerar att ha ridläger i sommar, och det på
den nya anläggningen. Håll utkik efter information om det.

Flyttplaner
Flytten kommer innebära en del arbete, såsom städning och åtgärder på anläggningen för
att spara pengar. Vi har haft en första syn och vi kommer inom kort att komma ut med en
åtgärdslista på saker som vi är tacksamma över om vi får hjälp med. Det kan bland annat
röra sig om målning och städning m.m. Åtgärdslistan kommer vi fokusera på under de
kommande städdagarna men vi blir också glada om man t.ex. kan kika lite på den när
man har lite väntetid över.

Förhållningssätt med anledning av
Covid-19-pandemin
Vi vill trycka på att alla har ett ansvar att förhindra smittspridning av Covid-19-pandemin
och ber er vänligen och bestämt att följa de förhållningsregler som vi satt upp. Dessa sitter
anslagna i stallet samt på hemsidan bland annat. Vi håller i möjligaste mån vår
verksamhet utomhus, tänkt på att hålla avstånd till varandra och att inte komma till
stallet med symtom. Styrelsen följer dom rekommendationer som ges och en
riskbedömning är upprättad som finns på hemsidan.
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Verksamheten
Tyvärr passade inte Floyd optimalt som ridskolehäst varför han häromdagen fick åka
tillbaka till sin tidigare ägare. Dock fick vi Nicke med oss tillbaka. Vi hoppas att Nicke
kommer att trivas hos oss och fungera bra i verksamheten. Campari är fortsatt
sjukskriven.
Vi har sagt hej då till Hanna Johansson som gått vidare till nya utmaningar. Och vi har
hälsat Ebba Wik välkommen. Ebba kommer ha lektionerna på lördag förmiddagar fram till
sommaren. .

Med önskan om ett härligt hästigt
påsklov!

