Nyhetsbrev 2021–06

Skalmsta Ridklubb, Skalmsta Ridcenter juni 2021

Hejsan alla medlemmar!
Här kommer lite information och vad som hänt så här långt under 2021 och vad som är på gång i höst.
Informationen omfattar klubbens aktiviteter såsom vad styrelsen jobbar med, ungdomssektionens
aktiviteter, nyheter från tävlingssektionen samt Ridcentrets aktiviteter och nyheter.

Sedan årsmötet i februari 2021 består styrelsen av:
Ulrika Juvas - ordförande
Ylva Wastesson – kassör
Monica Hervén – sekreterare
Christian Skoog – ledamot
Annika Wikell – ledamot
Rasmus Kjellman – ledamot
Oliwia Juvas – USEK’s representant

Aktiviteter
Denna annorlunda situation med Corona har fortsatt
under våren, vilket medfört att vi inte kunnat genomföra
särskilt många aktiviteter, men vi ska vara tacksamma för
att lektionsverksamheten har kunnat fortsätta i stort sett
helt normalt. Många andra idrotter har fått ställa in för
framför allt äldre medlemmar och här har ridsporten varit
förskonad på många sätt. Vi tackar för ert stöd och er
hantering av restriktionerna som har möjliggjort att vi
kunnat fortsätta med verksamheten på ett sådant bra sätt!
Tyvärr har vi inte kunnat genomföra någon Vårcup eller Pay&Jumps, men det har ändå genomförts
aktivieter i mindre grupper bland annat:





Träna på att tävla
Programridning
Terrängträning
Nationaldagsritt

Vi har även haft en gemensam städdag den 30:e maj där vi fixade och fejade inför sommarens alla läger.
Klubben bjöd på grillad korv och fika. Tack så mycket alla som var med och hjälpte till denna soliga
söndag!!

Policy sociala medier
Styrelsen tillsammans med verksamheten har jobbat med en revidering av vår policy för sociala medier,
den uppdaterade finns att läsa här: https://www.skalmstaridcenter.se/Homepage/DownloadFile/f/1294675/h/d430ea9bb138d7928b88c17850033de6/Policy+Sociala+Media Vi kommer jobba mer
aktivt med detta under hösten och få ut information till alla elever och föräldrar på Skalmsta.

Vi vill påminna om att tänka på att användandet av mobiltelefon i och omkring stallet inte får påverka
säkerheten vare sig för dig som ryttare eller för våra hästar!
Med det sagt tycker vi att det är fantastiskt roligt att vi kan dela ett gemensamt intresse på sociala
medier.

Hästar och ponnyer
Nya hästar och ponnyer
Under denna termin har Sam och Kakan kommit till Skalmsta och har börjat slussas in i verksamheten.
Två nya storhästar har precis kommit till gården:
Brienne - Sto 5 år
Danilo - Valack 7 år
De ska nu ridas av personal under sommaren för att förhoppningsvis kunna slussas in i verksamheten till
höstterminen. Vi är fortfarande på jakt efter fler hästar och ponnyer.
Totalt har vi i nuläget 24 hästar på Skalmsta.
Hästar vi minns
Slottet fick under våren vandra vidare pga hälta och en cysta i knäleden.
Bulan och Humlan har fått nytt hem och flyttar under sommaren.

Nytt till hösten
Personal
Eva kommer att sluta och en ny instruktör, Rebecca Eriksson, kommer att börja. Rebecca är hippolog och
ridlärare lvl2 och hon kommer att ha lektioner på tisdagar, onsdagar och lördagar.
Faktura för höstens ridning
Håll utkik i mailen angående faktureringen för höstterminen!
Först skickas en inbjudan till gruppen ut och från det har man 10 dagar på sig att välja om man vill
delbetala eller inte. Efter 10 dagar skickas hela beloppet på en faktura. Vill man efter detta ändå
delbetala går det självklart att ordna, men det tillkommer en administrationsavgift på 400 kronor.
Ny hemsida
Vi håller även på att titta på en bättre gemensam hemsida för Ridcentret och Ridklubben för att det ska
bli enklare för dig som medlem att hitta den information du söker samt att tillgängliggöra hemsidan på
ett bättre sätt för mobiltelefoner. Håll utkik, mer information kommer!

Tävlingssektionen
Tävlingssektionen består under 2021 av:
Maria Svedberg
Tiina Kälvemark
Sofie Herlenius
Heléne Widegren

Dags för tävling! Söndagen den 19/9 är det återigen
dags för Skalmsta Ridklubb att arrangera en
lokal/regional tävling i dressyr. Vi kommer att ha
klasser för både ponny och häst och vi ser framemot
att få se våra egna ryttare vara med och tävla.
Självklart håller vi tummarna för att restriktionerna
är borta så att vi kan få ha publik!
För att vi ska kunna genomföra tävlingen på ett
riktigt bra sätt är vi helt beroende av våra medlemmars stöd. Vi behöver ha gott om funktionärer till alla
möjliga arbetsuppgifter. Även du som inte själv rider eller är van vid hästar får gärna vara med och
hjälpa till. Kanske passar du utmärkt i rollen som parkeringsvakt eller att stå i cafét och sälja lite
godsaker?
Kanske har du eller någon du känner möjlighet att sponsra med lite priser? Är det ett företag som
sponsrar får man självklart synas med logga kring det som kommuniceras runt tävlingen och vi
presenterar alltid våra sponsorer under själva tävlingsdagen. Här kan man tänka stort som smått, vi
brukar göra presentpåsar med lite olika innehåll så vi tar tacksamt emot det vi får!
Vi planerar en förberedande genomgång av arbetsuppgifterna och upplägg under september för att alla
ska känna sig förberedda. Om du redan nu vet om att du har några timmar över den 19/9 att ställa upp
som funktionär är du varmt välkommen att maila till maria.svedberg1@gmail.com

Klubbkläder
För nya och kanske även gamla medlemmar så påminner vi om att Skalmsta Ridklubbs klädkollektion har
fått sig en uppfräschning och att ni kan beställa olika typer av kläder med klubbens logga på. Ni hittar till
vår klubbshop via vår hemsida: https://idrottonline.se/SkalmstaRidklubb-Ridsport/Nyheter
KOM IHÅG!! Klubbens logga ska alltid sitta på ryggen (där så är möjligt, undantaget är pikétröja) sen är
det valfritt om man vill ha sitt namn på bröstet eller inte.

Ungdomssektionen
Ungdomssektionen består sedan februari 2021 av:
Oliwia Juvas – ordförande (ordinarie representant i styrelsen)
Amanda Karlsson – vice ordförande
Filippa Svedberg - kassör
Lise Hervén – sekreterare (ers. representant i styrelsen)
Alicia Palmkvist Wikell – ledamot
Elise Wolff – ledamot
Linnéa Herlenius – ledamot
Elin Mellberg – ledamot
Klara Tegsten Lasu - ledamot
Tyvärr har även ungdomssektionens aktiviteter för klubbens
yngre medlemmar blivit inställda under våren, men i samband
med Nationaldagsritten den 6/6 genomfördes en aktivitet med
korvgrillning.
Vi håller tummarna för att vi kan genomföra fler aktiviteter i
höst!
Följ gärna USEK på srk_usek på Instagram för att hålla er uppdaterade kring aktiviteter och ta del av
roliga och informativa klipp som våra fina ungdomar lägger upp!
Är du mellan 13 och 26 år och vill vara med i ungdomssektionen, maila till skalmstausek@gmail.com.

Tack för den här terminen!
Vi vill passa på att tacka alla elever, föräldrar och våra instruktörer, Mathilda, Martina och Eva för den
här terminen och önska er alla en härlig sommar! Vi hoppas att ni som ska vara på sommarläger får
fantastiskt kul!!

skalmstaridklubb@gmail.com
https://idrottonline.se/SkalmstaRidklubb-Ridsport/

www.skalmstaridcenter.se

