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NYHETER
2018 firar klubben 40 år!
Detta kommer
uppmärksammas lite extra
med bl.a. en
jubileumstävling. Mer
information om detta
kommer på hemsidan.
•

Ett extra vår-lotteri har
just dragit igång med
anledning av vårt 40 års
jubileum. Blocken håller
just nu på att delas ut.

OM OSS
Ridklubben Östjämten är en ideell förening som idag drivs tillsammans med
en styrelse bestående av 1 ordförande, 7 ledamöter, samt en suppleant.
Verksamheten har 5 anställda. Vi äger idag 9 ridskolehästar samt har en
inlånad ponny men hyr även ut totalt 8 stallplatser till privata hästägare.
Utöver våra ordinarie ridlektioner så anordnar klubben även hopptävlingar,
dressyrtävlingar samt hyr in privata tränare vid intresse. Detta ger oss en
bred verksamhet som tillgodoser alla medlemmarnas olika intresseområden.

NYHETSBREV!
Vår vision är att det skall börja skickas ut ett nyhetsbrev ca 4 ggr/år. Tanken
med detta är att hålla alla medlemmar uppdaterade om allt som händer i
verksamheten så att alla skall känna sig delaktiga.

* STYRELSEN

Intäkterna från detta

Vi som arbetar i styrelsen är:

lotteri kommer att gå till

Ordförande- Viveka Andersson,

bl.a. ett nytt
dressyrstaket samt några
nya hinderstöd.

Ledamöter- Veronica Lindstein, Kristin Höög, Charlotte Wikander, Marita
Ljungberg, Ida Eriksson, Therese Sundberg och Johan Dahlgren
Suppleant – Mariana Danielsson

•

Den 14/4 har vi en
städdag på ridskolan. Vi
behöver all hjälp vi kan
få!

Välkomna kl.

09:00!
•

Den 26/5 kommer
ridklubben att finnas på
Granngårdendagen. Vi
säljer fika och har
ponnyridning.

En stor del av vårt arbete denna månad har varit att söka sponsorer till vår
verksamhet och i år har en extra grupp tillsats för att hjälpa till med detta. De
som jobbat med sponsorarbetet är Viveka Andersson, Ida Eriksson, Veronica
Lindstein, Jenny-Ann Bergwall, Per Ledin och Åsa Nilsson. Detta arbete har
inbringat klubben närmare 100 000:- i år.
Styrelsen har arbetat fram och beslutat om ett antal medlemspolicys. Dessa
berör alla medlemmar och finns i sin helhet på hemsidan.
http://www.rkostjamten.se/roj/Medlemspolicys/
Kontakt: Viveka Andersson 070-288 01 01

* UNGDOMSSEKTIONEN
Ungdomssektionen jobbar för att bli mer aktiva och få igång fler aktiviteter
för stora och små.
Kontakt: Marita Ljungberg 070-334 00 47

* TÄVLINGSSKEKTIONEN
Tävlingssektionen jobbar för fullt för att samordna vårens tävlingar och träningar. De externa
tränare som genererar på träningarna är Veronica Örling, Pernilla Engström, Maria Gradin,
Helena Jonsson, Rebecca Säll, Isabelle Serrander och Anita Grande.
Söndagen d 8/4 kl. 18.30 har tävlingssektionen möte för att planera inför kommande tävlingar
och bjuder in övriga intresserade medlemma att deltaga. För att kunna genomföra dessa tävlingar
som ger klubben stora och nödvändiga inkomster behövs alltid många funktionärer. Hör av dig
till oss om du vill hjälpa till!
Kontakt: Kristin Höög 070-259 51 57

* FIKASEKTIONEN
Fikasektionen behöver mer arbetskraft till sektionen. Det behövs också ofta hjälp med bakning
och försäljning till våra evenemang. Vill du hjälpa till?
Kontakt: Charlotte Wikander 073-322 55 31

* PERSONAL
Idag arbetar 6 st deltidsanställda hos oss. Maria Gradin, Rebecca Säll, Nina Burns och Pernilla
Engström arbetar som ridinstruktörer. Ida Eriksson sköter in och utsläppning av hästarna och
Albin Alf arbetar med administration. Vi har ca 60–65 ridande i veckan fördelat på 4
lektionsdagar. Intresse finns för att eventuellt starta ytterligare 1–2 lektionsgrupper på onsdagar
med dressyrinriktning. Utöver detta erbjuds hoppträningar samt dressyrträningar regelbundet.
På loven försöker vi erbjuda olika aktiviteter för att fånga så mångas intresse som möjligt.
Personalen tränar/utbildar också vidare ridskolehästarna regelbundet.

*HÄSTARNA
Vi har tre ”nya” hästar där Rosen är allra nyast och hon börjar komma in bra i sitt arbete. Hon
fick ju regnskållor strax efter att hon flyttat till oss. Dessa är nu läkta och kvar finns lite skorv.
Eon och Tom är också ganska nya. Eon har haft en utvecklingsfas och har därför inte gått så
mycket i verksamheten, utan ridits/tränats av sin halvfodervärd samt personalen men börjar nu
gå från klarhet till klarhet. Tom har nästintill bara glidit rätt in i sitt jobb helt utan att blinka
Tequila är ute på annons och vi hoppas att hon får komma till ett hem där hon får vara stallets
drottning. Vi har även haft besök av equiterapeut, hästtandläkare och sadelmakare/utprovare. 6
av hästarna har idag halvfodervärdar. Är du intresserad av att bli halvfodervärd kan du kontakta
Maria Gradin.

* ANLÄGGNINGEN
Tre stycken containrar har köpts in till ett mycket förmånligt pris från Vattenfall. Dessa kommer
främst att användas till förvaring av bl.a. hindermaterial.
Kontakt: Johan Dahlgren 070-645 64 41

INGEN KAN GÖRA ALLT, MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT!
För att vi tillsammans skall kunna driva och ständigt förbättra vår
verksamhet så är det viktigt att alla hjälps åt med lotteriförsäljningarna då
dessa inkomster är nödvändiga för verksamheten! Mer om våra
arbetsdirektiv kan du läsa på http://www.rkostjamten.se/Arbetsdirektiv//.
Vi behöver också hjälp med fikaförsäljningarna samt som funktionär till
tävlingarna.
Det kommer även att inom kort startas en New body försäljning som vi
söker säljare till. Vid intresse kontakta Veronica Lindstein 070-352 91 76

VÅRENS ARRANGEMANG
Kontakta oss
kontakt@rkostjamten.se
0696-21277

14/4 Städdag kl. 09:00
15/4 Klubbtävlingar
28-29/4 Hopptävling på klubben
26/5 Granngårdendagen
1/6 har vi 40-årsjubileum i samband med detta kommer även
lotteridragningen att ske. Mer information om detta kommer på hemsidan.

Tagga oss gärna på instagram #ridklubbenöstjämten tänk dock på att aldrig publicera
bilder på någon som inte frivilligt är med på bilden!

Saknar du något? Hör gärna av dig! /Styrelsen

