
Styrelsen  i  stallet  vecka  20

Under vecka 20 (16-21 maj) finns representanter från SORK:s 
styrelse på plats i kafeterian för att informera om vad styrelsen gör, 
hur det går med ombyggnaden och vad DU kan bidra med till 
SORK:s verksamhet. Kom förbi och ta en fika med oss! 
 



Vad  kan  DU  göra  för  SORK?

Det finns alltid saker som behöver ses över och fixas. Här är några 
saker som DU kan hjälpa med: 
• Bygga träbänkar till vallen mellan hopp- och dressyrbanan – 

under maj månad 
• Bygga terränghinder (7 st, under vägledning) v32 – 33. 

Intresserad? Skicka ett mail till eva@sollentunaridklubb.com  
• Röja i höförrådet helgen 18-19 juni 
• Städa/tvätt ridhuset veckan efter midsommar 27 juni – 1 juli (DU 

som är med bjuds på en uteritt + lunch) 



  
Stallet: slutet av juni – slutet av augusti 2016 
43 boxar, 2 spolspiltor, större sadelkammare för lektions- och 
privatryttarna 
 
Nytt höförråd: mitten av augusti – slutet av oktober 2016 
utanför dagens, ungefär lika stort 
 
  

Om-‐  och  Allbyggnad



Nytt medlemshus: mitten av augusti 2016 – mitten av april 2017 
Mittemot entrén, stort omklädningsrum för damer, mindre för herrar,  
50 m2 stort teorirum, ca 150 omklädningsskåp 
 
Renovering av nuv. servicedel: juni – mitten av juni 2017 
Personalutrymmen med omklädningsrum, lunchrum och större kontor. 
Renovering av kafeterian, nytt litet medlemskök 
 
  

Om-‐  och  Allbyggnad



  
Ridhus: juni – början av juni 2017 
Ny sarg, renovering av läktare, målning av väggar 
 
Garage: början av september – början av november 2016 
Utrymmet mellan stall och ridhus förses med tak och låsbart 
staket.  
 
  

Om-‐  och  Allbyggnad



Nytt medlemshus 



Tillbyggnader 



Stallet 



Servicedelen 





Vår  värdegrund

Ansvar	  –	  med	  respekt	  och	  .llit	  tar	  vi	  hand	  om	  
varandra,	  hästarna	  och	  miljön	  vi	  vistas	  i.	  
Trygghet–	  vi	  känner	  gemenskap	  och	  glädje	  i	  en	  
trygg	  och	  öppen	  miljö.	  
Ödmjukhet	  –	  med	  nyfikenhet	  lyssnar	  vi	  på	  
varandra	  och	  delar	  med	  oss	  av	  våra	  olika	  
kunskaper	  och	  erfarenheter.	  



Håll  dig  uppdaterad

h?ps://sollentunaridklubb.wordpress.com/	  
h?ps://sollentunaridklubb.wordpress.com/ungdomssek.onen/	  
	  

Gå	  gärna	  med	  i	  vår	  Facebook-‐grupp	  också!	  
Sök	  på	  Sollentuna	  Ridklubb	  på	  Facebook.	  	  
	  


