
Ny termin!!! 

Välkomna tillbaka efter sommaren alla Sork:ar! Hoppas att ni har längtat lika mycket som jag 

och känner er peppade på att börja rida igen. Hästarna har haft det bra i sommar och för att 

betet skulle räcka fick vi tillgång till ytterligare hagar. Så, som ni kommer att se har flertalet 

hästar nu runda och fina magar ☺.  

Sommaren har ju varit varm och som ni säkert har läst i tidningar kommer det troligen bli 

brist på hö längre fram i höst. Vi behöver tack och lov inte oroa oss över det för vi har fått 

garantier att vi kommer få hö ända fram till nästa sommar.  

Terminen startar vi upp med en fixardag söndagen den 12 aug. Delar av ridhuset behöver få 

en uppfräschning och som vanligt finns det en hel del smått som behöver fixas. Vi drar igång 

kl 10 och bjuder på en lättare lunch. 

Nästa datum som ni behöver ha koll på är lördagen den 15 sept. Då arrangerar vi en 

medlemsdag men aktiviteter både för små och stora. Info om allt som händer den dagen gick 

ut med fakturan i våras och mer detaljer kommer längre fram. Värt att nämna redan nu är 

att kl 13.15 är det föräldramöte för föräldrar som har barn i alla juniorgrupper. Dagen 

avslutas med en middag på kvällen och anmälan till den är senast den 31 aug. 

Kommunens projekt med att renovera anläggningen börjar nu närma sitt slut. Hagarna är 

iordningsställda och till hälften hårdgjorda och dikena runt hagarna är urgrävda. Vi hoppas 

nu att dräneringen funkar bra så vi denna höst och vinter kommer ha ler- och isfria hagar. 

Som ni vet är ridhuset fortfarande inte renoverat och vi kommer därför fortsätta 

diskussionen med kommunen i förhoppning om att vi ska få hjälp med att renovera läktare, 

sarg och domartorn.  

Våra egna investeringar i höst blir nytt staket runt hoppbanan, bevattning av både hopp- och 

dressyrbanan och sen också en ny men begagnad traktor. Sen måste vi ekonomiskt ta höjd 

för att renovera vissa delar av ridhuset, om nu inte våra diskussioner med kommunen faller 

ut till vår fördel. 

I våras sökte vi bidrag för att göra en ny föreläsningsserie för barn/unga tonåringar mellan 9 

till 14 år och fick till vår glädje hela beloppet vi sökte. Vi kommer ut med mer info om det 

under de närmaste veckorna så håll koll på hemsidan.  

Det var lite om läget i klubben och vad som händer under hösten men ta för vana att gå in på 

hemsidan lite då och då för detta var bara ett axplock om vad som är på gång. Och som alltid 

– kom ihåg vår värdegrund, ni vet A till Ö – Ansvar, Trygghet och Ödmjukhet. Vi fortsätter 

även denna höst att puffa för Ansvar - med respekt och tillit tar vi hand om varandra, 

hästarna och miljön vi vistas i. Det är angeläget att vi tar väl hand om hästarna och deras 

utrustning – det är ju vi medlemmar som äger dem!  

Vi ses i stallet!  

Lina 


