ÄRF medlemsbrev - januari 2018
Äntligen nytt år och det ständiga regnandet verkar tagit paus!
Nytt år innebär att medlemskap och anläggningskort förnyas, se mer detaljer nedan.
Styrelsen arbetar med att göra anläggningen så bra som möjligt, men det är viktigt att vi alla
hjälper till när vi kan - vi är en ideell förening. Reflexer gäller fortfarande när vi rider på
grusvägen i mörkret! Dessutom vill vi att alla medlemmar tar det extra försiktigt i dessa
kvarka-tider, tex byta kläder om man rider på flera anläggningar, vara noga med att sprita
händer och inte klappa hästar, byta skor/stövlar i olika stall osv.
Genom god horsemanship, ett bra säkerhetstänkande och med hästen i centrum vill vi
skapa en trivsam miljö för alla medlemmar. På ÄRF vill vi föregå med gott exempel på
anläggningen och också utanför när vi besöker andra klubbar. Genom att tänka efter innan
kan vi undvika onödiga olyckor.
Nytt för i år att varje månad ta upp någon regel eller förhållningssätt som gäller oss alla och
som handlar om hur man skapar en säker anläggning för alla medlemmar och för att våra
hästar ska må bra.

Månadens regel och förhållningssätt
En regel som är till för att skapa trivsel och öka säkerheten som gäller ridhusen och
ridbanorna är att alltid ska säga Hej! och meddela att man går in i ridhuset/ridbanan. Det är
ett enkelt sätt att förebygga onödiga olyckor pga att hästar blir skrämda samtidigt som det är
trevligt! Vi vet att de flesta redan gör detta, men vi ser ett behov att att påminna.

Ridskolan
Den 8:e januari startade Lavéns Ridskola på anläggningen och det har fungerat mycket bra.
Vi har nu över 160 anmälda till ridskolan så det är ett stort uppsving jämfört med tidigare och
vi är mycket glada för det stora intresset. Det finns fortfarande platser kvar.
Betalning för ridskolan kommer att ske på följande sätt
● Medlemsavgiften för ridskolemedlemmar 350kr skall betalas in vid start på ridskolan.
● Lektionsridning betalas den siste januari. Denna kan delas upp över 3 månader, tex
januari, februari och mars.

Information om hur man betalar finns på hemsidan, men alla betalningar sker till samma BG
345-9013, kom ihåg att ange ryttarens namn och personnummer på alla inbetalningar.

Medlemmar
Nytt år nya medlemsavgifter och anläggningskort. Medlemsavgiften skall betalas senast den
siste januari men om ni skall tävla innan dess så måste medlemsavgiften vara betald innan.
Samma sak gäller anläggningskort. Oklarheter kring era arbetade timmar - kontakta oss så
reder vi ut detta. Medlemsavgiften för enskild medlem är 600kr, familj 1200kr, enbart ridskola
350kr och stödmedlem 150kr.
Vi vill bli fler - vet du någon som “borde” vara med i ÄRF så tipsa gärna om vår fina
anläggning och alla fördelar som medlem hos oss.

Anläggningen
Vi i styrelsen ser att vi under förra året skapat förutsättningar att förbättra anläggningen
under 2018, på sikt vi vill skapa nordvästra skånes bästa anläggning för ridsport. Under
2018 kommer vi tex förbättra underlaget på våra utebanor så att vi kan få en ännu bättre
anläggning.
Vi är många nya på anläggningen vilket är mycket roligt, men vi behöver tänka på hur vi
parkerar våra bilar och hur vi kör bil på anläggningen. Kom ihåg att häst och ryttare alltid har
företräde i alla lägen. Parkering skall ske framför cafeterian mellan P-skylten och lyktstolpen,
det finns plats för 2 rader bilar, om det är fullt så parkera längs gräskanten mot stora
utebanan och domartornet.
Vi söker ständigt fler medlemmar som vill hjälpa till att fixa saker som går sönder på
anläggningen, skicka mail om du vill jobba mot timmar som kan användas att tex betala
anläggningskort eller åka till Göteborg Horseshow!
Tyvärr måste vi fortsätta att påminna alla medlemmar om att plocka upp bajs efter avslutad
ridning, det är oerhört viktigt både för trivseln och gör att underlaget håller mycket längre.

Stallen och ridbanorna
Vi vill förtydliga vad som gäller de dagar som det står hinder på banan och vilka dagar som
är hinderfritt. För det första - det är alltid den som tar fram hinder som också tar tillbaka dem,
detta är speciellt viktigt på torsdagar och måndagar, då banorna normalt harvas på tisdag
och fredag förmiddag, mellan 7-12. Ett undantag finns och det är då det är träning med
Tobias Grönberg på måndagar, då sker harvning på måndagar 7-12. Information om dessa
träningar finns i kalendern på hemsidan. Om någon ändring sker i dessa tider för harvning,
kommuniceras det via hemsidan eller facebook. Det är inte vår vaktmästare Dennis som har
i uppgift att bort hinder för att harvning skall kunna ske.
Den 25/1 har privatstallet stallmöte för dem som hyr boxar.

Tävlingar
Årets första dressyrtävling går av stapeln den 10-11 februari - mer information finns på
hemsidan, men vi söker funktionärer! Programmet för de första halvårets tävlingar finns på
hemsidan.

Vi uppdaterar vårt medlemsregister
Vi kommer under året komma igång med en automatisk fakturering från Ridsportportalen
och det är därför viktigt att du går in och registrerar dig där. Gå in på
www.ridsportportalen.se (använd en dator, via mobilen hamnar ni på den mobila sidan och
det fungerar inte)
Om du har några frågor om Ridsportportalen så skicka gärna ett mail till ÄRF på
engelholms.rf@gmail.com .
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