Sommarhälsning från ordförande
Jag vill börja med att tacka alla för att ni har ställt upp både som funktionärer vid hopp- och
dressyrtävlingarna och hjälpt till att tömma hela servicedelen – det är så kul och betyder så mycket
att ni medlemmar vill engagera er i klubben J.
Tävlingarna drog in närmare 100 000 kr i vinst, pengar som kommer väl till pass nu när vi har en rad
större utgifter. Som ni säkert sett är det nu förberett för en skrittmaskin framför medlemsbyggnaden.
Den kommer underlätta arbetet för personalen och vara bra för hästhållningen. Vi hoppas att den
ska vara på plats i augusti/september.
Medlemsbyggnaden är nu klar och skåp till omklädningsrummen är beställda. När terminen börjar
den 13 augusti hoppas vi att de är på plats. De nya skåpen kommer vara delade, dvs 2 skåp på
varandra, och de kommer kosta 300 kr per termin. Medlemmar som har haft skåp tidigare kommer
bli erbjudna nya skåp och har ni inte haft skåp tidigare men vill ha ett kontaktar ni Eva på
info@sollentunaridklubb.com. I medlemsbyggnaden kommer man få ta av sig skorna i entrén i
förhoppning om att vi ska kunna hålla omklädningsrummen och teorialen så fräscha som möjligt.
Renoveringen av servicedelen påbörjas i midsommarveckan och då stängs hela den delen. Det
innebär att vi bara kan vara i stallet och på läktaren. Och så kommer det också vara när terminen
börjar. Vi hoppas att renoveringen ska gå snabbt men vi bör nog inte räkna med att vi har en ny
fräsch kafeteria förrän i mitten av september. Kontoret har flyttat in i teorisalen i
medlemsbyggnaden och kommer vara där tills renoveringen är klar.
Tyvärr blir det ingen renovering av ridhuset, pengarna räcker tydligen inte till det. Det innebär att vi
behöver städa där innan terminen börjar, främst tvätta av sarg och läktare. Så har ni möjlighet att
komma och hjälpa till några timmar lördagen den 12 augusti vore det toppen. Skicka gärna ett mejl
till fsek@sollentunaridklubb.com så vi vet hur många vi blir. Vi kommer att bjuda på något gott från
grillen.
Räkningen för höstterminen har säkert dimpt ner i era brevlådor. Ni som är observanta har nog sett
att vi har höjt ridavgiften med 10%. Anledningen till att vi har varit tvungna att höja med så mycket är
alla de utgifterna som renoveringen av anläggningen medför; skrittmaskin, skåp i omklädningsrummen, nya möbler till kafeterian och kontoret m.m. Vi i styrelsen hoppas att ni liksom vi tycker att
en nyrenoverad anläggning med fint stall, ny fräsch medlemsbyggnad och kafeteria är värt en något
högre ridavgift.
Här några datum för evenemang i höst:
Den 16 september kl 10.30 -12.30 är det föräldramöte och kick-off för barnen i barngrupperna.
Mellan kl 12-13 samma dag kommer Usek hålla en Sadla och tränsa-kurs för alla hugade föräldrar.
Lördagen den 11 november planerar vi att ha en riktig hejdundrande invigningsfest med aktiviteter
för barnen på eftermiddagen och middag i stallet på kvällen – skriv in det datumet redan nu i era
kalendrar!!
Tills vi ses i höst – ha en riktigt skön sommar och må solen skina på oss alla!
Lina

