En bit in på höstterminen!
Nu har vi kommit en bit in på höstterminen och
det har gått över förväntan. Våra hästar har varit
fantastiska och anpassat sig väldigt bra på nya
anläggningen. Vi har haft stallvärdar på plats på
kvällarna för att hjälpa till med in- och uttag av
hästar och att hjälpa alla tillrätta. Det kommer vi
också att fortsätta med kommande vecka. Vill du
bli stallvärd? Kontakta ridskolan. All hjälp behövs.
Vi är glada för att alla varit så positiva och
accepterande mot lite tillfälliga lösningar tills allt
är på plats. Den första veckan har grupperna fått
information om våra säkerhetsrutiner. Om du
missade det finns dom på vår hemsida.
På ridskolan fortsätter vi förhålla oss till dom
förhållningsregler vi satt upp med anledning av
Covid-19-pandemin. Dessa finns på hemsidan
samt anslagna i stallet. Vi håller avstånd till
varandra och samlas inte många i mindre
utrymmen.

KOMMANDE AKTIVITETER

Pay and jump 11/10
Extra allmänt
medlemsmöte 18/10
Kurs för dig som är anhörig
till nybörjarelev 22/10
Höstlovsaktiviteter v. 44
Tappskokurs 27/10
Öppet hus, datum kommer
Anmälan sker till ridskolan på
balingeryttarforening@gmail.com
förutom till Kul i stallet som
sker till balingeus@gmail.com

Anläggningen
Det pågår mycket på anläggningen just nu. Dom tillfälliga uppbindningsplatserna
kommer snart att ersättas när stallet kommer på plats. Stallinredningen planeras att
levereras på onsdag v 41. 14 boxar kommer inrymmas i det nya stallet. Till höger om
ingången till ridhuset håller just nu ett förråd på att ta form. Även fyra uteboxar är på
gång. Ni har väl heller inte missat "kuren" där man kan värma sin mat eller vila benen i
soffan en stund. Till våren planerar vi även att ha en ridbana på plats.NYHETSBREV OKT
Vår vision är som tidigare att kunna utveckla verksamheten, och det med ytterligare
ridhus och plats för fler hästar än vad vi har idag.

Styrelsen
Styelsen sammanträder som vanligt en gång i månaden. Just nu fokuserar styrelsen
mycket på anläggningen och utvecklingen av den, olika möjligheter till bidrag och
sponssring samt hur vi kan öka omsättningen. Eftersom föreningens valda ordförande nu
är ridskolans nya hyresvärd har hon lämnat sitt uppdrag. Valberedningen har påbörjat ett
arbete med att hitta en ny ordförande. Styrelsen har kallat till ett extra allmänt
medlemsmöte den 18 oktober. Dels för val av ny ordförande och dels för att föreningens
stadgar behöver revideras, bland annat med anledning av föreningens säte.

Vi har dragit igång en kakförsäljning för att finansiera dom nya uteboxarna. Registrera
din försäljning senast den 18 oktober. På hemsidan finns information om hur du gör
det. Vi är på god väg att nå vårt mål!

På gång i stallet
Vi närmar oss höstlovet och då kommer det hända en massa spännande grejer på
ridskolan, bland annat drop-in ridning, kul i stallet med ungdomssektionen, hopp- och
markarbeteskurs, ryttaryouga och kurs i centrerad ridning. Det kommer ytterligare
information när det närmar sig.
På höstlovet har alla grupper teori och det kommer finnas olika aktiviteter att anmäla
sig till.
Är du mellan 13-18 år har du möjlighet att vara med i Poängjakten. Det är en lagtävling i hästkunskap med chans att vinna biljetter till Göteborg horseshow 2021. Hör
av dig till ridskolan om du vill vara med.
Missa inte möjligheten att delta på vår tappskokurs, med intyg på tappskokompetens.
Mer om det kan du läsa på hemsidan och Facebook.

Vill du hjälpa till?
Om du vill hjälpa till finns det möjlighet till det. Vill du vara extra stallvärd någon dag
under lektionstid? Du ska vara minst 18 år och hästvan. Uppgiften är att se till att allt
flyter på och att hästarna hanteras säkert.
Även om du är yngre an du bli stallvärd. Att vara stallvärd innebär att du är i stallet
på särskilda dagar för att hjälpa föräldrar och andra elever vid borstning, sadling/
tränsning, leda vid lektioner mm. Det är Olivia West som är ansvarig för stallvärdarna
på ridskolan. Om du har frågor eller vill anmäla intresse går det bra att kontakta
henne på Facebook.
Vi tar också tacksamt emot hjälp att mocka hästarnas hagar. Har du tid över så får du
gärna fylla en skottkärra i hagen. Kom ihåg att ha hjälm på huvudet och att en av er som
mockar är minst 18 år.
Det är mycket som ska byggas och färdigställas på anläggningen. Har du någon speciell
färdighet som du tror kan vara av användning, tveka inte att höra av dig.
Vi driver den här föreningen tillsammans!

Vi ses i stallet!

