ÄRF medlemsbrev - maj 2021
Välkommen till det nya medlemsbrevet!
Det händer mycket i föreningen just nu och vi blir dessutom fler medlemmar hela tiden!

Styrelsen
Styrelsen träffas som ni kanske vet den första måndagen i varje månad och normalt sett har
vi möten i Cafeterian, men den senaste tiden har vi kört möten digitalt. På senaste mötet
kunde vi med glädje konstatera att vi lyckats rekrytera en ny vaktmästare till föreningen
eftersom Daniel hittat ett annat jobb och slutar hos oss den 12/5. Benjamin heter vår nya
vaktmästare och han startar den 10/5. Benjamin har en bakgrund inom Naturbruk.Vi hälsar
Benjamin mycket välkommen och säger stort tack till Daniel!
Vi är en förening som värnar om våra medlemmar, alla är välkomna och allas röst är viktig.
Föreningens fokus är att verka för att det anordnas träningar med duktiga tränare samt
tävlingar i hoppning och dressyr på alla nivåer på en anläggning med de allra bästa
förutsättningarna. Det är viktigt för oss att ha en anläggning i toppskick, detta märks främst
när det kommer till underlag på uteridbanor och i ridhus samt när det gäller övrigt tränings
och tävlingsmaterial. Vi strävar efter att ha lag som tävlar på olika nivåer i hoppning och
dressyr i de serier som anordnas.
Under året har styrelsen bla arbetat med det vi kallar Vision 2028 - ett långsiktigt program för
att utveckla föreningen så att vi på sikt ska kunna arrangera stora hopp- och
dressyrtävlingar! Vi vill att så många medlemmar som möjligt är med och utformar
föreningen så om du eller någon du känner vill engagera i detta arbete så är skicka ett mail
till engelholms.rf@gmail.com
I dagsläget har vi startat upp några arbetsgrupper som jobbar med olika saker, men det
kommer att krävas fler, exempel:
1. Ekonomigruppen - hur skapar vi finansiering för de investeringar som krävs under
2022 o framåt (nya tävlingsbanor, läktare, domartorn, ny cafeteria osv)
2. Medlemsgruppen - hur utvecklar vi innehållet i medlemskapet? (unika aktiviteter,
rabatter…) Hur blir vi dubbelt så många medlemmar? osv.
3. Bangruppen - hur stor ska en attraktiv tävlingsbana utomhus vara? Var ska den
ligga? Hur utnyttjar vi vår mark på bästa sätt? Var sker framridning, framhoppning?
Vad säger banbyggare och elitryttare?

Tävlingar och lag
Äntligen verkar det som tävlingarna kommer igång igen! Ridsportförbundet planerar att
lagtävlingarna kommer att sätta igång i höst igen, och det är division 2 som gäller! Är du
intresserad av att tävla i lag för ÄRF, ponny eller häst, hoppning eller dressyr, så vill vi på
tävlingssektionen veta det för att kunna göra anmälan i god tid!
Intresseanmälan görs till:
Marie Vildma på messenger eller 0709-822 498
Har du frågor eller någon annan fundering, så hör gärna av dig!

Medlemmar
Hoppas alla nya och gamla medlemmar har det bra och tack för att vi alla hjälps åt att
hantera de olika restriktioner som vi måste förhålla oss till gällande Covid-19 och
EHV-1-viruset. Vi följer och uppdaterar regler löpande vartefter som det kommer mer
information från Folkhälsomyndigheten och Ridsportförbundet.
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 - stallen - ridbanorna
På anläggningen nu så har vi precis de som hyr boxar börjar flytta sina hästar till
sommarhagarna. För C&D-stallet så har vi anordnat provisoriska hagar för 2021 eftersom
gräset inte vuxit tillräckligt där det permanenta hagarna ligger. Det innebär att gräsbanan inte
går att rida på under sommaren.
Underlaget på stora utebanan sjunger på sista versen, men eftersom vi planerar för att
bygga en helt nya fiberbana under 2022 så kommer vi bara försöka hålla liv i den fram tills
dess.
Saltning av grusbanan inne på gården kommer ske för att minska på dammet som yr när det
blåser.

Öppna banor - Pay & Jump - Pay & Ride
Alla bokningar av öppna banor sker nu i ett system som heter Boka.se länken till detta finns
bla på hemssidan. https://boka.se/engelholmsrf
Vill man vara med och arrangera öppna banor så får en medlem 30 arbetstimmar för att
arrangera en tävling. (30 timmar totalt att fördela på de som hjälper till). Vill du arrangera en
öppen bana - kontakta Tränings och Tävlingssektionen på e post
engelholms.rf.ts@gmail.com
I kalendern och på Boka.se kan man se när vi arrangerar olika aktiviteter.

https://idrottonline.se/AngelholmsRF-Ridsport/Medlemsinformation/Kalender

Vi uppdaterar vårt medlemsregister
Om du vet någon som inte får detta medlemsbrev, men som är medlem - då beror det på att
deras e-post inte är rätt i medlemsregistret - gå då in på hemsidan och logga in/registrera er
enligt info. https://idrottonline.se/AngelholmsRF-Ridsport/Medlemsinformation/blimedlemiarf
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Följ oss sociala media
Facebook - Ängelholms Ryttarförening
Instagram - https://www.instagram.com/angelholmsrf/
Ungdomssektionen https://www.instagram.com/arfungdomssektionen/

