Nr 1 - 2018

Ryttarbladet
Rosendahls Ryttarförening

Uppdatering av medlemsregistret
Har du flyttat eller
bytt namn?
Du kommer väl ihåg att
meddela föreningen din
nya adress vid en
eventuell flytt?!
Även en förändrad
mailadress eller ett
telefonnummer bör
meddelas föreningen
snarast.

Just nu pågår en intensiv uppdatering av föreningens medlemsregister. Vi vill att
ALLA medlemmar, oavsett om du är ny eller gammal medlem, ska maila in
personnummer, riddag och ridtid till oss på: rosendahlsrf@live.se. Så snart som
möjligt tack.
Om ridande är under 18 år behöver vi även få med ett personnummer och namn på
en målsman. För er som önskar finns även möjlighet att teckna ett familjemedlemskap. Då skickar ni med personnummer på samtliga som ni önskar ska ingå i
medlemskapet. En av fördelarna med detta kan vara att de som vistas i stallet
tillsammans med den ridande då innefattas i ridsportförbundets olycksfallsförsäkring. Vill du veta mer om detta, se:
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/ridsport/idrottsforsakring?utm_ca
mpaign=partnerlinks&utm_medium=svrf&utm_source=svrf&epslanguage=sv

Kom även ihåg att om
du slutar rida så
måste du även
anmäla detta till
föreningen, inte bara
till ridskolan

Medlemsavgifterna för terminen börjar nu dimpa ner i era e-postlådor, har du inte fått
någon räkning under Februari eller början av Mars eller har frågor kring din räkning,
hör av dig till föreningen på ovan nämnda mejladress.
Vill även påminna om årsmötets beslut 2017-02-19 §18 om att höja medlemsavgiften
för 2018 till 650kr/år för ett familjemedlemskap och 375kr/år för enskilda medlemmar.

Kort från styrelsen
Påminner om att föreningen har Swish med nr: 123 626 27 29 - se mer info om Swish på vår hemsida! Vi vill
dock att ni fortsätter betala in till vårt bankgiro 154-7504 i första hand, då det underlättar för vår kassör. Men ni
kan även betala er medlems- och anläggningsavgift eller ev. försäljningar på ett enklare sätt. Kom ihåg att
skriva ett utförligt meddelande i Swish: Vad betalningen gäller och vilken ridande medlem.
Har ni funderingar, tips, idéer eller frågor av något slag. Tveka inte att kontakta styrelsen för föreningen
eller ridskolechef Lollo. Vi finns till för er medlemmar, men utan tvåvägskommunikation, är det svårt att veta vad
ni vill att vi i föreningen ska göra för just dig. Vi finns på mejl, Facebook och i gästböckerna på våra hemsidor
samt genom att ni lämnar lappar i postlådan i stallet.
Vill du engagera dig i styrelsearbetet? Vara med och göra din röst hörd? Just nu söker vi nya krafter till
styrelsen. Kontakta styrelsen via mejl snarast om du känner dig inspirerad eller vill nominera någon. Nya
ledamöter till styrelsen väljs in på föreningens ÅRSMÖTE som är planerat till 4/3 kl 15. Se anslag i stallet. Detta
är helt rätt forum om du vill vara med och bestämma om framtiden, har frågor eller funderingar gällande
ridskolan eller förening. ALLA medlemmar är varmt välkomna!

Ridskolan informerar
Kom ihåg att snegla på anslagstavlorna när ni är i stallet, då det sitter uppe en hel del intresseanmälningar till
olika saker, se till att anmäla dig i god tid så att du får just din favorithäst.
Måste även tyvärr fortsätta att påminna er, som släpar efter med era betalningar, att ni måste komma ihåg att
betala era ridavgifter i tid, de ska betalas i förskott senast den 28:e för kommande månad.

Dessutom är det mycket viktigt att ni meddelar i god tid, om ni inte kan komma på er lektion. Då vi måste
omfördela hästarna, så att alla hästar får gå under dagen. SMS till 070-776 05 86 går utmärkt.
Ordning och reda
Önskar er hjälp med att hålla efter all utrustning. Var snälla och häng upp hjälmar och västar på rätt plats när ni
använt dem. De är säkerhetsutrustning och kostar väldigt mycket pengar att byta ut om de hanteras ovarsamt.
Var även noggranna med att hänga upp hästens utrustning på rätt plats och på rätt sätt, se gärna hur övrig
utrustning hänger.
När ni borstat er häst, var noga med att lägga tillbaka borstarna i rätt låda. På så sätt förhindrar vi att ev.
sjukdomar sprids mellan hästarna.
Var även noga med att rengöra bettet på tränset efter användning.

Panta mera
Har ni pantburkar/flaskor som ni kan tänka er att skänka föreningen, så tar vi gärna emot
dem. Detta gäller även öl- och läskburkar som det inte är pant på i affären! Vi är
anslutna till www.pantamera.nu sen en tid tillbaka. Ni kan lämna in er pant i cafeterian.

Sponsorhuset
Kul att flera av er har börjat stödja Rosendahls Ryttarförening när ni handlar eller t ex bokar
hotell på nätet. Det är otroligt viktiga pengar vi får in genom era extra klick på Sponsorhuset. Du
som handlar får också pengar tillbaka utan att det kostar dig något extra. Har du inte testat
ännu? Det finns idag 642 anslutna nätbutiker. Gå in och se hur enkelt det fungerar:
www.sponsorhuset.se/rosendahlsrf/bli-medlem

Ridtältet
Snart påbörjas arbete med att byta ut den bortre kortsidan av ridtältet, som ni kanske alla sett är
den i stort behov av detta. Bidrag har vi fått från RRFs Vänner, Suzuki Garphyttan och Örebro
kommun, vilket vi tackar allra ödmjukast för. Fråga gärna Lollo eller styrelsen om RRFs Vänner
vid tillfälle.

Väl mött i stallet!
Styrelsen för Rosendahls Ryttarförening och Stallchef, Lollo

