Varmt välkommen till oss!
När man är ny medlem i klubben och kanske precis har börjat rida på ridskolan, eller man är
förälder till en ny liten ryttare, brukar man ha en del frågor eller funderingar kring hur det
egentligen fungerar i stallet.
Det kan vara förvirrande att komma in på stallplanen, mellan uteboxarna och de nyfikna
hästarna som hälsar välkommen.
Alla verkar veta precis vad som är vad, vem som är vem och vem som gör vad. Det är inte
alltid heller så lätt att förstå skillnaden mellan klubb och ridskola, och det är så det ska vara, vi
är ett Hufvudsta.
Kort så drivs Hufvudsta ridskola av Linda och Davina och ridklubben drivs av oss
medlemmar. Lektionsridningen utförs av ridskolan på uppdrag av klubben, och vi
medlemmar/klubben arbetar med övriga aktiviteter. För att rida på ridskolan ska man vara
medlem i ridklubben.
I servicehuset, som ligger rakt fram mellan uteboxarna, finns omklädningsrum, teorisal,
toaletter och den efterlängtade ”listan”. På ”listan”, som hänger direkt till vänster innanför
dörren, ser vi vilken häst vi blivit tilldelade just den här dagen.
Där finns även styrelserummet som används av klubbens styrelse, tävlingskommitté och
Ungdomssektionens styrelse.
Ridskolans kontor ligger på den vänstra kortsidan av Servicehuset. Där hittar du ridskolans
personal (om de inte är ute i stallet eller i ridhuset och jobbar). Knacka på om du har frågor
eller så frågar du vem som helst på stallplan, alltid finns det någon som kan hjälpa dig vidare.
Många som vistas i stallet nästan varje dag är skötare. Det innebär att man har en "egen"
sköthäst som man pysslar om. Många väljer att bli skötare när man kanske har ridit ett år eller
två, när man är så stor så att man kan vara själv i stallet utan mamma eller pappa. Det är roligt,
och man träffar många kompisar i stallet när man är skötare. Håll utkik efter USEKs
(Ungdomssektionens) anslag om skötarkurser och skriv upp dig om du vill lära dig att bli
skötare (gäller självklart även vuxna). Även om man inte är skötare är det mysigt att vistas i
stallet och alla är välkomna.
I klubbrummet, som ligger på Södra stallets vänstra sida, finns Stallcafét. Där kan du köpa fika,
mat, värma egen mat, sitta och läsa, snacka och mycket mer. Föräldrar kan deponera pengar i
Stallcafét så barnen kan köpa t.ex. mellis. Alla är välkomna till Stallcafét!
Klubben anordnar många olika aktiviteter på kvällar och helger. Det är alltid någon från
USEK, TK eller styrelsen som har ansvar för aktiviteten. Håll utkik på hemsidan, Facebook
eller Instagram, där annonseras alla aktiviteter. Skriv upp dig på aktiviteten på anslagstavlan i

servicehuset eller på USEKs anslagstavla i Stallcafét. Håll koll på Ungdomssektionens
Instagram också.
Aktiviteterna är blandade och på olika nivåer, det är allt från klubbmästerskap till
blåbärsdressyr för de yngsta, Halloweenfest, smörjstund, Pimp my horse och mycket annat.
Det finns olika sätt att engagera sig i klubben. Föräldragruppen, styrelsen, tävlingssektionen.
Om du vill veta mer om klubbens arbete hör av dig till styrelsen@hufvudstaridklubb.se,
usek@hufvudstaridklubb.se eller tk@hufvudstaridklubb.se.
För att få rida på Hufvudsta Ridskola är det obligatoriskt att vara medlem i Hufvudsta
Ridklubb, detta främst ur ett försäkringsperspektiv. Som medlem tar du del av en kollektiv
olycksfallsförsäkring. Observera att försäkringen inte gäller om du inte har betalat din
medlemsavgift. Medlemsavgiften måste vara betald innan ridning får påbörjas.
• Senior 450 kr/år • Junior 300 kr/år • Passiva medlemmar 250 kr/år
Som medlem får du även Svenska Ridsportförbundets medlemstidning ”Häst & Ryttare” och
du kan delta i alla klubbaktiviteter. Medlemsavgiften betalas till Hufvudsta Ridklubbs pg
nummer 238606-8. Senast 2020-08-31
Vår värdegrund
Hos oss är alla välkomna, det bidrar till respekt, gemenskap och glädje.
Med Hufvudsta-andan som ledord sätter vi hästen och ridsporten i fokus.
VÄLKOMMEN IGEN TILL VÅR HÄRLIGA RIDKLUBB!!
Anna-Karin Persson
Ordförande i Hufvudsta Ridklubb

