Välkommen sköna maj!
Solen skiner och det är underbart att vara på
ridskolan. Det är nu sex veckor kvar på
vårterminen. Allt rullar på och datum att hålla
koll på ser ni i rutan har bredvid. Glöm inte att
boka in er på sommarens ridläger, än finns det
platser kvar.
Vi har väldigt många som vill börja rida hos oss
så säkra din plats under hösten genom att betala
anmälningsavgiften som skickas ut via
Hipppokrates när som helst.
Äntligen har även skylten kommit upp. Nu är det
lättare att hitta till vår ridskola.
Delaktighet och engagemang är viktigt hos oss
och något som vi vill ska genomsyra hela
verksamheten. Vi puffar därför för förslagslådan
som sitter i stallet. Lägg gärna en lapp där med
synpunkter elller önskemål.

KOMMANDE AKTIVITETER

Ridborgarmärkesdag 9/5
Stallhäng med US 13/5
Städdag 30/5
Vårterminen slutar 13/6
Sommaraktiviteter vecka
24-32, för mer information
se hemsidan.
Anmälan sker till ridskolan på
balingeryttarforening@gmail.com
förutom till ungdomssektionens aktiviteter som
sker till balingeus@gmail.com

Pandemin håller i sig och fortsätter påverka vår verksamhet. Vi följer givetvis
pandemilagen och folkhälsomyndighetens rekommendationer i våra aktiviteter och på
anläggningen. Tidigare har vi informerat om tävlingar under våren men detta har vi
tyvärr fått skjuta på till hösten.

Styrelsen
Den nyvalda styrelsen har sammanträtt ett par gånger redan och är i full gång med
anläggningsfrågor, renoveringsprojekt, ekonomisk uppföljning, jämställdhetsprojekt
med mera. Vilka som ingår i styrelsen framgår på hemsidan.
Det har tidigare informerats om projektet Jämställd och jämlik förening. Föreningen är
glada över att vara med RF-SISU Upplands satsning. Styrelse, personal, föräldrar, barn
och ungdomar kommer delta i projektet.
Även ungdomssektionen har en ny styrelse som härnäst ordnar ett stallhäng den 13
maj. Missa inte att anmäla till det.

Klubbkläder och schabrak

Förstärk klubbkänslan genom nya klubbkläder. Det finns även möjlighet att beställa
schabrak. Sista dag för beställning är den 9 maj och det görs via e-post till ridskolan
balingeryttarforening@gmail.com
Kläderna/schabraken beställs från Hööks och vi får 20 % rabatt på hela
beställningen. Information om utbudet finns på hemsidan.

Deluppföljning av verksamhetsplan 2021
Årsmötet beslutade om verksamhetsplan för 2021. Här kommer en första uppföljning
av några av målen i planen. Verksamhetsplanen, med dess mål och aktiviteter, finns
att läsa på hemsidan.
Vi ska utöka föreningens verksamhet i enlighet med medlemmarnas och
omgivningens behov
En förfrågan har gått ut om intresse av en ridgrupp på dagtid, i hoppning eller dressyr.
Maila ditt önskemål till ridskolan så startar vi upp en sådan grupp vid tillräckligt
intresse.
Vi ska ha kvalitet och konkurrenskraft
Föreningen deltar just nu i årets ridborgarmärkestävling. Tävlingen pågår den 15 mars
till 31 oktober och förstapris är en ny hinderpark. Det gäller alltså att få så många att
ta ridborgarmärket. Missa inte att göra det på vår ridborgarmärkesdag den 9 maj.
Information om den finns på hemsidan.
Vi ska ha ett inkluderande klimat och god lärandemiljö
Med anledning av pandemin är fritidsledarsatsningen tyvärr satt på paus. Däremot
har inledande planering påbörjats aveende projekt mot psykisk ohälsa.
Vi ska ha en anläggning som matchar verksamhetens behov
På gång just nu är ridbana och renovering av toaletten. Arbetet kommer påbörjas inom
kort.

Städ- och anläggningsdag den 30 maj
Den 30 maj planerar vi för den första städ- och anläggningsdagen på Lilla
Blomsberg. Boka in detta redan nu. Vi återkommer med mer information och hur vi
går tillväga för att göra ett corona-anpassat arrangemang.

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!

