
Några ord från ordförande…… 
Efter	  en	  intensiv	  inledning	  på	  hösten	  har	  vi	  nu	  gått	  in	  i	  en	  något	  lugnare	  period.	  Jubiléet	  blev	  
precis	  så	  bra	  som	  jag	  hade	  hoppats	  på	  –	  rolig	  och	  fartfylld	  show,	  fantastisk	  tårta	  och	  så	  
dessutom	  underbart	  väder.	  Det	  är	  nästan	  så	  att	  man	  skulle	  vilja	  fira	  jubileum	  varje	  år!	  

Efter	  det	  hade	  vi	  sedvanliga	  hopptävlingar	  med	  fin	  insatser	  från	  våra	  hemma	  ekipage.	  Och	  
även	  denna	  höst	  har	  vi	  haft	  och	  kommer	  ha	  en	  rad	  klubbtävlingar,	  både	  i	  dressyr	  och	  
hoppning.	  Trycket	  är	  fortsatt	  stort	  på	  dessa	  och	  det	  är	  så	  kul	  att	  det	  är	  så	  många	  som	  vill	  
pröva	  sina	  kunskaper.	  Tävlingsåret	  kommer	  avslutas	  med	  KM	  (klubbmästerskap)	  för	  alla	  
medlemmar	  som	  ställt	  upp	  i	  en	  klubb-‐	  eller	  extern	  tävling.	  Söndagen	  den	  6	  december	  blir	  det	  
dressyr	  och	  på	  Lucia,	  söndagen	  efter,	  hoppning,	  så	  håll	  koll	  på	  när	  anmälningstiden	  börjar.	  

I	  veckan	  som	  var	  hade	  vi	  det	  första	  mötet	  med	  kommunens	  projektledare	  för	  att	  börja	  skissa	  
på	  ritningarna	  till	  om-‐	  och	  nybyggnation	  av	  anläggningen.	  Prio	  1	  är	  en	  ombyggnation	  av	  
stallet	  med	  boxar	  till	  alla	  hästar	  och	  ponnyer,	  sen	  en	  uppfräschning	  av	  servicedelen	  och	  
förhoppningsvis	  en	  ny	  byggnad	  med	  omklädningsrum	  för	  oss	  medlemmar	  och	  ett	  nytt	  
lektionsrum.	  Om	  allt	  går	  enligt	  plan	  så	  kommer	  stallet	  byggas	  om	  under	  nästa	  sommar,	  så	  
håll	  nu	  tummarna	  allihop	  att	  planerna	  går	  i	  lås!	  

Vi	  har	  ju	  turen	  att	  ha	  en	  personalgrupp	  som	  är	  både	  mycket	  kunnig,	  pedagogisk	  och	  med	  
änglars	  tålamod	  fortsätter	  att	  få	  oss	  elever	  att	  utvecklas	  till	  förhoppningsvis	  duktiga	  ryttare.	  
Och	  till	  vår	  glädje	  blir	  Lovisa	  och	  Evelina	  kvar	  hos	  oss	  ytterligare	  en	  termin.	  	  

På	  hästsidan	  har	  ni	  märkt	  att	  det	  är	  lite	  av	  en	  generationsväxling.	  Tyvärr	  har	  några	  av	  våra	  
trotjänare	  gjort	  sitt	  och	  men	  å	  andra	  sidan	  har	  vi	  fått	  in	  flera	  nya	  mycket	  fina	  hästar	  och	  
ponnyer.	  Jag	  hoppas	  att	  ni	  kommer	  ihåg	  att	  som	  medlem	  i	  klubben	  är	  man	  delägare	  i	  både	  
hästarna	  och	  deras	  utrustning.	  Så	  passa	  på	  och	  putsa	  på	  både	  hästen,	  sadeln	  och	  tränset	  
efter	  ridpasset	  så	  håller	  de	  längre.	  

Vi	  ses	  i	  stallet!	  

Lina	  

	  


