Ryttarbladet våren 2012
Paddocken är nu dränerad och utökad till 22x49m.
Ett stopp i den gamla dräneringen är åtgärdat.
Nytt staket monteras av händiga människor, virket
sponsras av Stefan Knutsson. Tack, Stefan! Föreningen står för färg och målning. Paddocken har
verkligen fått ett lyft!
Cafeterian har provat nya ”matigare” varor och
intresset har varit hyfsat. Det är bra att kunna äta en
lättare måltid, kolla vad som finns! Även lappsystemet verkar fungera bra. Peter övertar nu inköpsansvaret. Vi behöver en ny micro, är det någon som
vill skänka en?
Klubbkläderna kom äntligen! Det blev kläder kvar,
utöver beställt, som går att köpa så snart alla som
har beställt har provat och fått det de önskar. Mer
info kommer att finnas i stallet och på hemsidan.
Vi har besökt Miljövårdscentrum. Ordförande
Anna-Karin och ridskolechef Lollo var där för att se
om vi kan få lite hjälp till ridskolan och föreningen.
Vi är i behov av en ”hustomte” och cafeteriapersonal på vardagar. Vi avvaktar intressesvar.

Projekt ridhus rullar på och ordförande Anna-Karin
har löpande kontakt med Örebro kommun och
Byggnadsnämnden. Anna-Karin deltog i ett nämndmöte i Barn- och fritidsnämnden den 17 april och
fick mycket positiv kritik för hur föreningen och
ridskolan hanterar den nuvarande situationen.
Eftersom vi dock ännu inte fått något svar från
Fritids- och turistnämnden angående bidrag från
dem - beslutsgången i kommunen är långsam - så
arbetar vi vidare med både en plan B som omfattar
en ansökan om pengar från Allmänna arvsfonden
till ett helt nytt all-aktivitetshus och en plan C där
målet är nytt plåttak på den gamla stålställningen.
Plan C innebär att föreningen själva ordnar med
nytt plåttak på befintlig stomme. En del av kostnaden kan tas av föreningens sparade pengar, men
resten måste vi få in på annat sätt via kommunbidrag, sponsorbidrag, gåvor/donationer eller så får
vi undersöka möjligheten till banklån. Försäljning/
lotteri är på gång för att få ihop pengar plan C.
För plan C har kommunen ambitionen att ta ett
snabbare beslut och vi har tagit fram en kalkyl.
Pengar kommer också att sökas från idrottslyftet.
Vi måste ansöka om ett nytt bygglov för nya ridhuset samt ett rivningslov för stommen till det gamla
tältet.

Städdag söndagen 29 april :-)
Hjälp föreningen och ridskolan att rensa upp på
hoppstigen, måla staket, skära ner ridtältet för att
skydda sidorna samt fixa gräsvägsbron.
Vi bjuder på något gott att tugga på och några
timmars arbetsgemenskap.

Fira första maj med oss!

I år fyller ridskolan 16 år och Svenska Ridsportförbundet 100 år.

Kom till stallet och fira på vår Jubileumsdag!
Bland annat kommer du att kunna ta Ridborgarmärket på ett ovanligt enkelt sätt. Titta efter mer
information på hemsidorna och i stallet.
En bild från ridskolans 15-års-jubileum förra året.
Starke Torkel bär både Kajsa och Ida på uppvisningen.

Y

Till minne av Brolle
som somnade in den 11 mars i år

Tårarna rinner från min kind
och jag har en klump i magen
jag har skiljts från vännen min
och jag får aldrig mer se honom i hagen

Han har flyttat bort till ett annat stall
jag vet att det var det rätta
han går nu på klöveräng, han går på vall
och han finns alltid kvar i mitt hjärta

Några ord från Lollo
”Det har varit en kämpig vinter
och vår på många sätt, och det
har ställts särskilda krav på ridskolan och klubbverksamheten.
Tack alla ni som har engagerat
er!
Ridskoleverksamheten fortsätter till hösten. På
något sätt ska vi ordna tak över huvudet, viljan och
engagemanget finns! Under våren har vi dränerat
runt stallen och i hagarna, paddocken har nytt underlag och nytt staket. Det är bara att jobba vidare.

Jag tar gärna emot förslag på innehåll i ridlektionerna. Vad vill ni träna på? Säg till mig vilka önskemål ni har.
Det finns hästar som behöver skötare. Du ryktar,
sköter utrustingen och pysslar om din sköthäst.
Hästarna mår bra av att bli ompysslade och det
håller dem friska. Säg till mig när du är här ute och
rider, så kan jag berätta mer.
När du får det här Ryttarbladet i handen så ska
vårvärmen äntligen ha kommit och det är ljusa, fina
kvällar. Vi ses ute på ridskolan!”

Vår- och sommarkalender 2012, RRF och Rosendahls ridskola
29 april – städdag på Rosendahl kl 11-15, kom och fixa med oss, vi bjuder på nåt att tugga på.
1 maj – fira med oss! I år fyller ridskolan 16 år och Svenska Ridsportförbundet 100 år.

Kom till stallet och fira på vår Jubileumsdag! Bland annat kommer man att kunna ta Ridborgarmärket,
mer information kommer på hemsidorna och i stallet.

6 maj – Klubbtävling, hoppning. Startavgift 120:-. Hinderhöjder 30 cm, 50 cm, 70 cm och 90 cm.
Alla ridskolans ryttare är välkomna att delta.

13 maj – Klubbtävling, dressyr, program L:C2 och B:1. Efteråt får du ett protkoll med bedömning
av din ritt. Alla ridskolans ryttare är välkomna att delta.

20 maj – Klubbtävling, hoppning. Startavgift 120:-. Hinderhöjder 30 cm, 50 cm, 70 cm och 90
cm. Alla ridskolans ryttare är välkomna att delta.

Vecka 25-28 Ridläger – dag- och kvällsridläger i Lollos regi. Titta i pärmen i stallet och anmäl dig,
det finns ett fåtal platser kvar.

18-19 augusti - Igångsättningsläger – hästarna ska sättas igång efter sommarens bete.
22-23 september - RRF arrangerar hopptävling i Askersund

Mer information finns på föreningens hemsida. Vi behöver alltid hjälp med funktionärer, allt från parkeringsvakter till cafeteriapersonal och hinderbyggare. Anmäl ditt intresse till Lollo, vi är mycket tacksamma för alla som hjälper till med tävlingarna. Det är kul att jobba på tävling!

