En bit in på vårterminen!
Nu har vårterminen kommit igång och vintern har
kommit på riktigt, dock med regn och slask i
skrivande stund. Vi boar in oss på anläggningen
mer och mer och var sak börjar få sin plats. Vi
hoppas att alla nu känner sig hemma på den nya
anläggningen och det är roligt att så många vill
rida hos oss. Vi får nya förfrågningar varje vecka
och har i stort sett fullt i alla grupper. Men det
finns ströplatser och vi försöker alltid anpassa
grupper etc efter behovet så man kan alltid
kontakta ridskolan om man är intresserad av en
plats eller vill rida mera. Störst efterfrågan har vi
från nybörjare och vuxna.
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. Vi påminner om att det endast får
vistas fyra stycken samtidigt på läktaren, två på
varje sida.

KOMMANDE AKTIVITETER

Drop-in ridning 21/2
Galoppera mera 22/2, 23/2
Barbackaridning 25/2
Käpphästhoppning 26/2
Årsmöte 28/2
Hoppkurs 2/3
Sportlovscup
Anmälan sker till ridskolan på
balingeryttarforening@gmail.com
förutom till ungdomssektionens aktiviteter som
sker till balingeus@gmail.com

Vårens byggplaner och projekt
Det har hänt mycket på ridskolan sedan vi flyttade in efter sommaren. 14 boxar,
tillsammans med en sadelkammare, finns nu i stora stallet. I januari blev uteboxarna
med fyra platser klara. Sedan tidigare finns även lösdriften samt fyra boxar i det lilla
stallet.
Anläggnings- och bidragsgrupp
Inom styrelsen har en mindre grupp tillsatts som fokuserar på anläggningens
utbyggnad och finansiering och bidrag kopplat till det. En plan har tagits fram för
behovet på kort och lång sikt. Närmast på tur är en renovering av toaletten. Den
kommer även handikappanpassas. Det kommer finansieras med investeringsstöd från
kommunen.
Parallellt med det pågår planering för en utebana med byggstart senare under våren/
sommaren. Vid sidan av investeringsstöd behövs en del egen insats. Därav diverse
försäljningsinsatser.
Gruppen har även i uppdrag att se över sponsorpaketen. Vill du vara med och sponsra
ridskolan eller vet du någon som vill? Maila ridskolan eller prata med Susanne eller Kim
i stallet.

Årsmöte
Söndagen den 28 februari äger årets årsmöte rum. Årsmötet är föreningens viktigaste
möte. Mötet kommer ske digitalt via Teams och en länk kommer skicka ut via e-post
några dagar innan mötet. Det kommer även skickas ut några punkter om vad man bör
tänka på under mötet. Att i år ha årsmötet digitalt öppnar upp för att de som inte kan
närvara fysiskt på årsmötet nu ges möjlighet att delta.
På årsmötet kommer bland annat årsredovisning, verksamhetsberättelse,
verksamhetsplan och budget behandlas. Även val kommer förrättas i vanlig ordning.
Efter mötet finns möjlighet att stanna kvar och samtala med styrelsen.

Verksamheten
Det är lugnt i verksamhten just nu. Parallellt med lovaktiviteter blir det ibland extra
kurser och drop-in ridningrar. Håll utkik efter dessa på anslagstavlan och på facebook.
Vi börjar använda Hippokrates mer och mer i och med att man nu kan anmäla sig till
alla aktiviteter där. Kontakta ridskolan om du saknar lösenord. Dom aktiveter som
planeras framöver ser du i orangea rutan här ovan.
Ni har väl inte missat den nya förslagslådan i stallet? Kom gärna med tips, idéer och
synpunkter.
Vi söker sommarbete i närområdet till våra hästar! Säg till personalen eller någon i
styrelsen om du vet något som skulle passa.
Ungdomssektionens styrelse - USS
På grund av Covid-19 har inte aktiviteter arrangerats i samma utsträckning som
tidigare. För att få ny kraft inför kommande verksamhetsår söker USS nya
medlemmar. Visa ditt intresse genom att komma på USS årsmöte.
Tävling
Tillsammans med Tuthammarens ridcenter kommer föreningen anordna tävlingar
både i hoppning och dressyr. Dom första tävlingarna kommer äga rum under majmånad. Två dagar för dressyr och en helg för hoppning.
Vi kommer behöva en hel del funktionärer med allt från fikaförsäljning,
banpersonal, sekretariat etc. Det kommer sättas upp en funktionsärslista i stallet
när det närmar sig men säg gärna till nu om du är intresserad.
Inom styrelsen har en mindre tävlingsgrupp tillsatts som tillsammans med Åsa
Gamvik på Tuthammaren driver detta.

Styrelsen
Styrelsen sammanträder som vanligt en gång i månaden. Styrelsen har nu haft sitt
sista möte inna årsmötet, då några nya styrelsemedlemmar tar vid.
Mycket fokus i styrelsearbetet har legat på anläggningen av förklarliga skäl. Därför har
också, inom styrelsen, ett mindre grupp satts samman som fokuserar på just detta
kopplat till bidrag och finansiering. Vad avser utveckling av verksamheten och att
anordna aktiviteter som uppskattas av alla gör personalen ett fantastiskt arbete med
att fånga in och anordna nya aktiviteter.
Jämställd och jämlik förening
Föreningen är glada över att vara med RF-SISU Upplands satsning Jämställd och
jämlik förening. Syftet med satsningen är att skapa en mer inkluderande och
jämställd idrott. Genom föreläsningar, kurser och lärgrupper kommer föreningen göra
en nulägesanalys och sätta mål och skapa planer. Styrelse, personal, föräldrar, barn
och ungdomar kommer delta under satsningen.

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 kan 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 de
yngre stallvärdarna på ridskolan. Om du har frågor eller vill anmäla intresse går det
bra att kontakta henne på Facebook.
Vi behöver många olika färdigheter när något behöver fixas på anläggningen. Vi blir
därför väldigt glada så fort någon räcker upp handen och vill hjälpa till, vad det än
må vara.
Vill du hjälpa till att pyssla i stallet finns en lista på anslagstavlan med saker man
gärna får göra vad avser häst- och stallskötsel.
Vi driver den här föreningen tillsammans!

Vi ses i stallet!

