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Ekonomi 
 
Läget ser bra ut i dagsläget. 
Vi har ansökt om kompensationsstöd från RF, ett belopp på 101.410kr. 
Vi har även skickat in om verksamhetsbidrag från Skövde kommun, som vi hoppas 
kunna få utbetalt i november. 
 
 

Ungdomssektionen 
 

• Käpphästklubben planerar för ett övernattningsläger i januari. 

• Det ska hållas ett möte med skötarna, då misskötsel har förekommit. 
Vårdnadshavare kommer att få info via mail. 

• US planerar för en julshow i december och önskar då ha denna tillsammans 
med övriga delar av föreningen; privatstallarna, personalen samt stora 
styrelsen. 

• US planerar att måla om sitt tävlingshinder, där det ljusgrå målas om till svart, 
för att hästarna lättare ska kunna se hindret vid tävling. Målet är att ha det 
färdigt till Tomtehoppet 12/12. 

 
 

Tävlingssektionen 
 
Planerade aktiviteter/tävlingar: 
2021: 
12/12   Tomtehoppet 
 
2022: 
12–13/3   Marsdressyr, regional 
15/4   Äggahoppet, klubbtävling 
30/4–1/5   Vårhoppet för häst och ponny, lokal / regional 
5/6   Lokal dressyr 
30–31/7   Sommarhoppet 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partnerskap 
 

• Idrottsrabatten: 
Vi har ännu häften kvar till försäljning. 
De som har beställt men inte betalat kommer att få faktura under v.46. 

• Bingolotto: 
Försäljningen är i full gång! Nu finns en egen mailadress för de som önskar 
beställa lotter: bingolotto@skovderf.se 

• Vi har påmint om att vi säljer klubbkläder över tid, info finns att hitta både på 
hemsidan www.skovderf.se , Facebook, Instagram samt på lappar i 
ridskolestallet. 

• Nya partners: 
Redovisningscentrum kommer nu att göra arbetet med våra månadsbokslut 
samt årsbokslutet. 

 
 

Anläggning 
 

• Arbetet fortskrider med Kultomten 2.0. 

• Vi har fått en offert från Ridbaneservice för byte av underlag i Lilla ridhuset. 
Arbete och planering kring detta fortsätter. 

• Daglig verksamhet som håller till på vår anläggning har påbörjat ett arbete 
kring återvinning, vilket är bra och vi planerar att vidareutveckla. 

 
 

Ridskolan 
 

• Vi har för tillfället totalt 433 ridande elever fördelade över våra olika 
ridgrupper. 

• Clarette är tyvärr fortsatt halt. 
Diadem och Astensa slussas nu in i verksamheten igen. 

• Vår anläggningsskötare/vaktmästare Björn har sagt upp sig fr.o.m. årsskiftet 
2021–2022. Annons läggs ut om tjänsten. 

• Personalen har tagit del av Jens Fredricsons digitala föreläsning kring hållbara 
ridskolehästar. 

 
Kommande aktiviteter: 
Ridledarkurs med ridprov under 2022, vi har fått in två intresserade av denna 
utbildning. Föreningen tillstyrker de medlemmar som vill gå kursen, efter 
överenskommelse med styrelse samt Leif. Detta utan löfte om ekonomiskt stöd.  
För att få gå ridledarutbildning krävs att man har genomgått en basutbildning. 
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Övrigt 
 
Styrelsen har fått förfrågan från uppstallade om att få tävla för andra klubbar än SRF. 
Beslut: Styrelsens grundinställning är att de som är uppstallade på anläggningen ska 
tävla för SRF.  
Vi kommer att bjuda in alla våra licensryttare till ett möte där vi ställer frågan hur vi 
kan göra klubben mer attraktiv att tävla för. 
 
 
 
 

 
 

Varma hälsningar 
 

Styrelsen 
 


