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Ryttarbladet

Rosendahls Ryttarförening

Är du medlem men
har flyttat eller bytt
mejladress?
Du kommer väl ihåg att
meddela föreningen din
nya adress? Även
ändring av mejladress
eller telefonnummer bör
meddelas föreningen.
Kom även ihåg att om
du slutar rida så
måste du anmäla det
till föreningen =
avsluta ditt

Medlemsinformation HT 2019
Är du ny som elev på ridskolan?
Då ska du anmäla ditt medlemskap till föreningen. Det gör du enklast via vår
hemsida www.rosendahlsrf.se under rubriken Bli medlem! eller genom att
mejla namn, personnummer och mejl /telefon till rosendahlsrf@live.se.
Ett enskilt medlemskap kostar 188 kr och ett familjemedlemskap 325 kr per
halvår. Betalning sker till föreningens bankgiro 154-7504 eller swish 123 626
27 29. Befintliga medlemmar faktureras årsavgift i början av varje nytt år.
Betald avgift återbetalas ej vid avslut av medlemskap.
Vad innebär ett medlemskap i ryttarföreningen?
Vi är anslutna till Örebro läns ridsportförbund samt Svenska ridsportförbundet,
vilket betyder att vi kan utfärda licenser till dig som är intresserad av att
komma ut på tävlingsbanorna. Våra medlemmar kan även delta i kurser,
träningar och andra aktiviteter som anordnas.

medlemskap, inte
bara meddela
ridskolan!

Försäkringsinformation (2017-01-01)
Föreningen är försäkrad, information om olycksfallsförsäkringen och
skadeanmälan till Folksam: www.folksam.se/idrottsforsakring/ridsport

Nytt från styrelsen
Planerade aktiviteter under hösten 2019.
•
•
•
•
•

Lördag 21 september, dressyrträning för Erika Krönert-Kjellsson
Prel. Söndag 20 oktober, hoppträning inför halloween.
Söndag 27 oktober bjuder föreningen tillsammans med Svenska Ardennerklubben in till en ritt
för välgörande ändamål Ride Against Cancer. Samling kl 8 i stallet.
Lördag 2 november anordnar ridskolan och föreningen den årliga maskeradhoppningen för att
fira Halloween. Samling kl 9 i stallet, första start kl 10.
Söndag 8 december bjuder föreningen och ridskolan in till traditionell julshow. Det serveras
glögg och pepparkakor. Samling kl 14.30 i stallet. Showen börjar kl 15.

Tänk på att anmäla dig och boka ponny/häst i god tid till våra aktiviteter!
I kalendern på vår hemsida finns även våra planerade försäljningskampanjer för hösten. Vi kommer
börja terminen med att sälja papper i samarbete med Ica Falken i Vintrosa och i november börjar
försäljningen av julblommor från Tulpankungen.
Snart finns även föreningens verksamhetsplan med aktiviteter för 2020.
Har du funderingar, tips, idéer eller frågor av något slag.
Tveka inte att kontakta styrelsen. Vi finns till för er medlemmar, men utan kommunikation är det svårt
att veta vad ni vill att vi i föreningen ska göra för just dig. Mejla, Facebooka eller kommentera i
hemsidegästböckerna. Det går även bra att lämna en lapp i den svarta postlådan i stallet.
Anna-Karin Hallberg, ordförande

Vänd!

Ridskolan informerar
Tre nya hästar har flyttat in på gården
Hilding och Florence, bruna Welsh Cob (C-ponnies) och en svart/vit Tinker, Debbie. Bilder och
beskrivning kommer snart på ridskolans hemsida www.rosendahlsridskola.se
Ordning och reda
Önskar att alla hjälps åt med att underhålla och rengöra all ridutrustning. Träns, hjälptyglar, sadlar och
schabrak måste hållas i gott skick samt inspekteras innan lektion för ev. skador, så vi kan byta till
exempel stigläder innan de går sönder och orsakar olyckor. Var även noga med att rengöra bettet på
tränset efter användning, så smutsiga bett inte orsakar skador i munnen på hästen.
Var också rädd om den ryttarutrustning som finns att låna, häng upp hjälmar och säkerhetsvästar på rätt
plats när ni använt dem. Det är er säkerhet det handlar om och det kostar väldigt mycket pengar att byta
ut om de hanteras ovarsamt.
Hygien
När du kommer till stallet ska du vara ren om händerna, och ha kläder och skor som garanterat inte har
använts i stall där sjuka hästar eller smitta förekommer, alternativt ha rena kläder och skor.
När ni tagit hand om er häst, var noga med att lägga tillbaka borstar mm i rätt låda. På så sätt förhindrar
vi att sjukdomar sprids mellan hästarna.
Vid förhinder
Det är mycket viktigt att du meddelar i god tid innan att du inte kan komma på din lektion. Planeringen
av lektionerna måste ändras och hästarna omfördelas på de andra lektionerna, så att alla hästar får sin
motion under dagen. Ett SMS till 070-776 05 86 fungerar bäst.
Facebook
Vill puffa lite för min nya Facebook-sida ☺
https://www.facebook.com/Rosendahls-Ridskola-2221048214849402/
Lektionsavgifter
Barn (nybörjare): 170 kr för 30 minuter
Barn/ungdom: 200 kr för 50 minuter
Vuxen: 250 kr för 60 minuter
Lektionsavgifterna ska betalas till bankgiro 318-1682, i förskott, senast den 28:e i månaden.
Vill du istället betala per termin, hör av dig! Du får 10% rabatt.
Lollo Knutsson, ridskolechef

Hjälp!
Föreningen söker med ljus och lykta efter en barack/manskapsbod, lik de två vi redan har.
Vår önskan är att kunna erbjuda övernattning vid kommande ridläger.
Vi behöver även nya utemöbler att ha vid paddocken samt en bäddsoffa för barnen att övernatta i ibland.

