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Ungdomssektionen 

 
• US har intresse av att delta i nätverk unga idrottsledare Skövde 2/11 
 
Kommande aktiviteter: 

• Spökvandring 30/10, förväntas komma ca 200 pers. 

• Säljer fika på Pay and Jump 27/10 samt Pay and Ride 6/11. 

• Föreläsning gällande självkänsla, i samarbete med Dove. 2/11 - för alla 
medlemmar. 

• Käpphästaktiviteter 
 
 
Tävlingssektionen 
 

• Tävling 17/10 - 84 starter. Ponnyekipagen på anläggningen har tillgång till 
banan efter tävlingen, då det inte finns starter för ponny under dagen. 

• Pay and Ride 6/11 - 20 anmälningar 

• Hopp-evenemang 27/10 för ridskoleekipage.  

• Hopp-evenemang 12/12  

• Planerar och kollar på datum för öppen bana fram i höst. 
 

 
Partnerskap 
 

• Det finns fortfarande Idrottsrabatten kvar till försäljning. 
 
Togs beslut på nytt koncept fr.o.m. nästa omgång:  
Vi beslutar att köp av idrottsrabatten blir obligatoriskt fr.o.m. nästa 
omgång. Betalning kommer att ske via faktura för de som obligeras att köpa 
häften. 
Obligerade att köpa Idrottsrabatten är ridande medlemmar, licensryttare 
samt uppstallade på anläggningen, antal häften beslutas vid nästa möte. 
 

• Godisförsäljning pågår, sista dag för beställning är 15/10. Utlämning v.43. 

• Ny push om köp av klubbkläder. Denna gång kommer vi inte att ha utprovning 
av kläderna. Då intresset var för lågt för schabrak så kommer detta tyvärr inte 
att finnas med i sortimentet för tillfället. 

• Beslut togs att sälja Bingolotto till uppesittarkvällen 23/12. Mer info kommer 
närmare! 



• Vi har nya partners: 
- Volvo 
- Mio 

 
 
Informationsfunktionen 
 

• Nya hemsidan gick live 10/10! 

• Vi har gjort en lista med kommande evenemang och tävlingar på förstasidan 
på Facebook, för att underlätta för medlemmarna att kunna ha koll. 

 
 
Anläggning 
 

• Besiktning har gjorts och alla ridbanor är klara! 

• Vi har begärt en offert för byte av underlag i lilla ridhuset. 

• Kultomten 2.0 
Möte har hållits med kommunen, vi ser ett positivt engagemang från deras 
sida. De uppskattade vår vision och plan gällande utveckling för anläggningen 
och föreningen. 

• Det ska borras för bergvärme, inget datum är satt ännu. 
 
 
Ridskolan 
 

• Vi har för tillfället totalt 421 elever fördelade i våra olika ridgrupper. 

• Kommunal var på anläggningen och det genomfördes en skyddsrond 
 
Kommande aktiviteter: 

- Temadag lördag 16/10: Föräldrakurs samt teorikort. 
- Grönt kort-kurs 
- Höstlovsaktiviteter utöver vanlig lektionsverksamhet v.44: 

Måndag: Uteritt för ponnyelever 
Tisdag: Prova-på ridning 
Onsdag + torsdag: Egen-ponny-kurs 

 
 
Ekonomi 
 

• Vi kommer att ansöka om RF kompensationsstöd som öppnar 15/10, ansökan 
är öppen till 26/10. 

 
 
 
 

Varma hälsningar 
 

Styrelsen 


