Information från styrelsen 171006
Hej alla medlemmar! Här kommer lite info efter senaste styrelsemötet;


Fullservicestall med 6 boxar har startat upp och kommer att drivas och skötas av ridskolan. Servicestallet har
samma kontrakt som övriga hyrstallar med ett tillägg kring servicen.



Nu är det fullt i stallarna! Jätteroligt! 



Nu på söndag, 8/10, anordnar ridskolan en klubbdressyr och det är ca 20 ekipage anmälda. Kom gärna och titta!
Vi önskar alla ekipage lycka till!



Sön 22/10 är det ridskolemästerskap i Harplinge bestående av dressyr, hoppning och teori. FORF ställer upp med
ett lag och det är Sanna Richter, Andrea Bengtsson och Alice Knutsson som ska tävla för vår ridskola! Lycka till och
heja FORF!



Träckprover ska tas på samtliga hästar på anläggningen och anslag kring detta finns i alla stallar. Malin Lindén och
Lena Olandersson samarbetar kring detta.



20-22/10 är det dags för vår årliga höstdressyr och förberedelser kring detta pågår för fullt! Kom gärna och titta
på fina ekipage och ta en fika i vår servering.



Hyrstallshästarna går troligtvis kvar i sina sommarhagar oktober månad ut och sedan är det dags att flytta upp
dem till vinterhagarna.



Lösdrift för ridskolehästarna är under planering och bygglov för detta söks i detta nu.



Utredning kring underlag pågår och offertar kring detta håller på att tas fram för att vi förhoppningsvis ska kunna
förbättra vårt ridunderlag framöver. Då det finns en rad olika underlag att välja på och olika meningar kring vad
som är bäst tar det lite tid att arbeta sej igenom detta och fram till ett beslut och vi ber alla att ha tålamod och
förståelse eftersom det blir en stor investering för föreningen.



Tacksam om all hjälps åt med att ta upp bajs efter sina hästar i ridhusen, viktigt för att hålla ett gott underlag!



Hästtransporter och bilar ska ställas upp/parkeras på angiven plats och ej bakom medlemsstallarna. Tacksamt om
detta respekteras.




Styrelsen tackar alla medlemmar för ideella insatser, stora som små! Utan dessa hade det inte fungerat!
Har du några förslag, undringar eller något annat som rör vår förening så tveka inte utan hör av dej till någon av
oss i styrelsen!

Tack för ordet! // Marie-Louise Nilsson, sekreterare

