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Ridskolan flyttar till
Lilla Blomsberg!
Nu är vi glada att äntligen kunna berätta att
ridskolan kommer flytta till Lilla Blomsberg
inför hösten 2020.
Gården, som ligger vid Svista, är idag anpassad för
mindre hästverksamhet med bland annat ett
ridhustält, som kommer att hålla oss torra från
regn och snö. Däremot kommer vi behöva göra
vissa anpassningar för vårt hästbestånd, vilket vi
kommer börja med direkt vid tillträde och fortsätta
med in på hösten.

KOMMANDE AKTIVITETER:

Kul i stallet 22/5
Pay and jump 31/5
Städdag 27/6

Anmälan sker till ridskolan på
balingeryttarforening@gmail.com
förutom till Kul i stallet som
sker till balingeus@gmail.com

Vår vision är som tidigare att kunna utveckla verksamheten, och det med ytterligare
ridhus och plats för fler hästar än vad vi har idag. Målet är att få en långsiktig lösning för
vår verksamhet. Vi kommer att tänka nytt och hållbart. Delaktighet och engagemang är
viktigt för oss och vi hoppas att alla medlemmar vill vara med oss på resan.
Föreningsn nya hyresvärd vill detsamma som föreningen och ser till föreningens bästa. Vi
ser att det kommer bli ett fantastiskt samarbete framöver.
Eftersom det bor någon på gården idag ber vi alla att respektera det och inte åka dit och
titta.
Självklart kommer vi ge er löpande information om flytten.

Styrelsen
Styelsen har sammanträtt som vanligt varje månad. Fokus under våren har varit
anläggningsfrågan men även sedvanlig ekonomiuppföljning och verksamhetsplanering.
Under hösten 2020 kommer styrelsen kalla till ett extra allmänt medlemsmöte.
Föreningens stadgar behöver revideras, bland annat med anledning av föreningens säte.

Verksamheten
Vi är fortfarande helt upprymda av det fantastiska engagemang som var på städhelgen.
Vi hoppas att ni alla vet hur glada och tacksamma vi är över det och att vi driver den
här föreningen tillsammans.
Som tidigare planerats åker hästarna iväg på bete direkt efter terminens slut. Därefter
har vi en sista städdag på Bemersberg den 27 juni då vi gör allt klart inför flytt. I
samband med det kommer vi ha trevligt tillsammans och vi bjuder på förtäring! Vi
återkommer med mer info om detta när det närmar sig.
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Höstterminen 2020 börjar vecka 35, två veckor senare än vad vi brukar. Detta för att
hästarna ska få vänja sig vid sitt nya hem innan verksamheten drar igång. Finns det
utrymme kommer vi bjuda in till lägerverksamhet innan terminsstart, så håll utkik efter
det. Som vanligt inför en ny termin kommer vi också att se över lektionsschemat. Alla
ändringar kommer meddelas i tid och skulle man mot förmodan få en ny tid som inte
fungerar så försöker vi givetvis lösa det, alternativt återbetala anmälningsavgiften.
Fakturan för anmälningsavgiften för hösten 2020 kommer skickas ut nästa vecka. För att
man ska ha kvar sin plats behöver den vara inbetald senast den 31 maj.

Med önskan om ett fortsatt lärorik och
rolig vårtermin!

