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Vill du bli medlem
i föreningen?
Be om en medlemsansökan eller skriv ut
den från föreningens
hemsida.
Fyll i och lämna den i
någon av föreningens
postlådor.

Anläggningsavgift
I och med uppförandet
av det nya ridtältet,
kommer en del förändringar att ske.
Årsmötet den 10 februari beslutade
att höja anläggningsavgiften för
ridtält och utepaddock 2013.
Detta för att täcka de högre drifts- och underhållskostnaderna. Allt för att
kunna erbjuda er som använder anläggningen, en standard som vi alla
kan vara stolta över.
Det åligger nu alla som nyttjar anläggningen (utöver ridskoleelev under
lektionstid) att erlägga en avgift på 1500kr/år och ekipage.
Om du endast är medryttare på någon annans häst eller om du har fler än
en häst kostar det 600kr/år och ryttare/häst. Det finns dock ett maxtak på
3000kr/år.
Det finns även möjlighet att betala 50kr/tillfälle och ekipage, som betalas
kontant efter avslutat pass, i postlådan som hänger på sargporten. Fyll då
även i namn och datum på listan som hänger bredvid.
Obs! Är du inte medlem i föreningen, tillkommer 20% på beloppen.
Medlemsavgiften är 300kr för enskild eller 500kr/familj och år.

Årets arbetsdagar
Som medlemmar i föreningen ansvarar vi för att anläggningens standard och
skick är något vi alla kan vara stolta över. Då krävs att vi tillsammans lägger
några timmar per år på underhållsarbete.
Årets arbetsdagar är söndag 21 april och lördag 7 september, från kl 12 till kl
16. Kom när du kan och så länge du kan.
Har du inte möjlighet att närvara vid något av dessa tillfällen, varför inte ställa
upp som funktionär på någon av våra tävlingar, adoptera hindermaterial eller
bemanna cafeterian när du har en stund över i stallet?
Som ni förstår så är det inte alltid arbetsuppgifter som kräver hästkunskap
som föreningen är i behov av, all hjälp mottages tacksamt.

Ex) ett hinderstöd som märks
med ditt namn kostar
150kr/år.

Cafeteria
Om ni ännu inte har besökt den nyrenoverade och uppfräschade cafeterian så kan det varmt rekommenderas. Försäljning sker via utvalda cafeansvariga, se anslag i stallet.
Välkomna!

Öppet Hovenmöte

Ridskolan informerar...

Söndag den 24 mars kl 14 hälsas alla medlemmar under 26 år välkomna till ungdomssektionens möte! Där kommer ni få möjlighet att delta i
planeringen av årets aktiviteter och kurser samt
komma med önskningar om nästkommande års
aktiviteter. Även ett utmärkt tillfälle för att träffa
föreningens andra ungdomar eller ta reda på
vad som krävs för att få bli hästskötare på ridskolans hästar.

Lollo välkomnar ridskolans nyaste tillskott,
Nemo. Det har gått jättebra för Nemo att anpassa sig till ridskolan och han har snabbt blivit
en mycket populär häst och kommer att bli kvar
på skolan.

Efter mötet kommer även årets första skötarmöte ske.

Träning för extern instruktör
I början av året anordnades extra dressyrträningar för extern instruktör. Det var mycket uppskattat och vi kommer att erbjuda detta flera gånger
framöver. Förra årets succé med extra hoppträningar för Tessan kommer även i år att erbjudas.

Vill även återigen göra er uppmärksamma på att
lektionsavgifterna som betalas till ridskolan
MÅSTE betalas i förskott senast den sista i månaden, för att ridskoleverksamheten ska fungera. Hästarna ska ha mat, utrustningen måste
kunna hållas i bra skick och eventuellt underhållsarbete kunna utföras.
Avgiften ska sättas in på Bg: 318-1682, ange:
namn, lektionsdag, tid och månad som meddelande för betalningen.
Nu är det dags att boka upp er för årets sommarläger. Ta kontakt med Lollo snarast för att
boka just din favorithäst!
Hälsningar Lollo

Kommunikationsproblem?
Upplever du det svårt att nå fram med dina förbättringsförslag eller frågor? Har du svårt att
veta när du ska vända dig till ridskolechef Lollo
Knutsson respektive föreningens styrelse?
Föreningen har satt upp en svart postlåda i stallet. Här kan du lämna dina frågor, synpunkter
och förbättringsförslag. Föreningen har en egen
hemsida där vi postar information om våra styrelsemöten eller annan viktig information. Vi har

Webbshop för klubbkläder
Nu finns möjlighet att beställa klubbkläder via en
ny webbshop. Se anslag och priser i stallet.
Besök: http://nehreklam.se/eshop/rrf
Prisexempel: Fleecejacka med tryck fram och
bak 425kr. Om du vill ha med ditt namn så kostar det 10kr/bokstav.

även en gästbok samt information om förening-

Föreningen informerar...

ens mailadress där. Besök vår hemsida på:

Från och med 2013 har föreningen bytt bank,

www.rosendahlsrf.se.

från Nordea till Swedbank. Vilket innebär att

Även ridskolan har en egen hemsida med information, presentation av hästarna, gästbok och
kontaktuppgifter, den nås på:
www.rosendahlsridskola.se.
Föreningens ansvarsområden: Träningar och
kurser för externa instruktörer eller föreläsare,
sociala aktiviteter, hästskötarkurser, föräldrakurser, tävlingar, cafeterian, omklädningsbaracken,
ridtältet, medlemsavgifter, anläggningsavgiften,
provisionsförsäljning och klubbkläder
Ridskolans ansvarsområden: Utepaddocken, ridlektionernas utformning och innehåll, stallmiljön,
hagarna, stallområdet, hästarna, lektionsavgifter, sadelkammaren och toaletten.

våra betalningsuppgifter har ändrats. Vänligen uppmärksamma detta nu i samband med
betalning av medlemsavgift och anläggningsavgift! Föreningen har bytt från plusgiro till
bankgiro. Vårt nya bankgiro är 154-7504.
I år firar föreningen 15 år, vi bildades den 7
juni 1998, och vi kommer naturligtvis att fira
detta på något sätt i juni. Håll utkik efter mer
information på anslagstavlan i stallet.
Hälsningar Styrelsen

