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Styrelsen har varit i kontakt med kommunen (då vi inte äger ridhuset) angående mellanvägg i
nya ridhuset. Styrelsen hoppas kunna ge besked snart men det kan dröja.
Som ett led i att öka insynen och tillgängligheten till ridhusen kommer vi börja använda ett
bokningssystem: ”Boka mera”. Till hösten kommer vi börja ta ut en mindre avgift vid
bokningar – bokningssystemet kostar lite och överskottet har styrelsen som plan ska gå direkt
tillbaka till ridhusen. Kommer börja testa det snart men framförallt under sommaren då
ridskoleverksamheten är stängd. Vissa ”funktioner” som finns nu (ex. att se vad den som
bokat tänkt göra/träna) kommer inte vara synligt, är det väldigt viktigt att veta så kan man
kontakta administratören. Tanken med bokningssystemet är att det ska vara mer flexibelt att
boka och boka av.
En fråga om att man i nuläget måste boka för träning med tränare lyfts. Detta menar man har
inte fungerat på ett bra sätt. Nödvändigheten att alltid behöva göra en bokning vid sådana
typer av träningar diskuteras.
Åsikt om att en mellanvägg i nya ridhuset skulle underlätta mycket, även för att
bokningssystemet ska fungera effektivt.
Ekonomin lyfts av styrelsen. Budget jobbas på. Ridskolan måste prioritera hästar men måste
också bedriva övrig verksamhet och arbeta på flera fronter samtidigt. Tips ang. hästar/ponnyer
mottages gärna!
Styrelsen meddelar att LOVA-bidraget har godkänts. Vissa hagytor ska förbättras på olika sätt
för att undersöka fosforhalten. Detta måste undersökas för att bl.a. kunna dränera.
Styrelsen lyfter arbetet med det gamla ridhuset. Sanden under ridhuset ”läcker ut”, vilket
skapar hål i underlaget. Ridhuset är föreningens ”Svarte Petter”. Det är många förbättringar
som behövs göras. Ett helt nytt ridhus skulle föredras men hur detta ska finansieras är en
fråga. Vem som äger marken det står på är oklart, vilket diskuteras med kommunen. Det finns
ingen egen fastighetsbeteckning på det. Ett upplåtelseavtal vore bra och beslut angående detta
är på gång. Överenskommelser med kommunen behöver göras innan pengar läggs på
upprustning alternativt nybygge.
Styrelsen meddelar att det nästa år (2022) kommer bytas underlag från grunden i nya ridhuset.
Styrelsen lyfter att det finns tomma ytor på ridhusets väggar; sponsorer önskas.

Styrelsen öppnar för diskussion kring frågan vad som ska prioriteras.
-

Förbättringar av hoppbanan (ex. nytt staket) skulle ge intäkter. Bekostnad av detta kan
göras genom tävlingar.
Ett nytt ridhus skulle lösa många problem.

Övriga åsikter och frågor
Idé läggs fram om att tävlingar under sommaren och uppstallningar under sommaren är en
möjlighet för att få in pengar under sommaren.
Den fasta hopptiden på lördagar önskas ändras på. Gärna en tidigare tid.
Fråga angående försäkring i gamla ridhuset lyfts. Vem står för kostnaderna om en häst skadar
sig p.g.a. underlaget?
Önskning gällande att betala endast för det ena ridhuset eftersom man inte använder det ena.
Ridlektioner på 40 m-bana vid fler lektionstillfällen önskas (för de lektioner där antalet
ridande inte behöver 60 m-bana). Det är svårt att få tider till att rida under vardagarna.
Stora bockar till mellanvägg ges som förslag (tillfälligt).
Sidorna för lektionerna skulle behöva växlas p.g.a. att underlaget i nya ridhuset har
försämrats. Man menar att ridskolans lektioner bör bedrivas på den ”övre” delen av ridhuset
(sittläktarsidan) lika mycket som på den andra delen. Den delen som inte används är mycket
mjukare än övrigt underlag.
Möten som dessa uppskattas.
Att inte få leda sitt barn (på egen ponny) i ridhuset lyfts. Detta anses vara en större fara än om
barnet leds. Eget ansvar påpekas. Detta har även skapat en känsla av att inte vara välkommen.
Styrelsen håller med och ser faran i att låta barnet rida utan ledare. Frågan tas vidare.
Hjälmtvång för alla i ridhuset lyfts (att det ska vara hjälmtvång för de som vistas inne i
manegen) framförallt för barn men kanske även för vuxna.
När ridskolan stängs p.g.a. sjukdom önskas något system så att de som betalat ”får tillbaka”
det man betalat. Det finns en förståelse kring att ridskolan behöver pengarna. Styrelsen tar
gärna emot idéer om detta.
Lösdrift för ridskolan lyfts, detta för att få in unghästar som kan utbildas och anpassas till
verksamheten.
Ordförande tackar för visat intresse.

Vid frågor kontakta styrelsen via: styrelsen.karlskogaridklubb@telia.com
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