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Detta är en samlad information från Lurbo Ridklubbs verksamhetschef med personal, Lurbo Ridklubbs styrelse
samt eventuella meddelanden från de olika sektionerna. Med din hjälp och ditt engagemang strävar dessa drivande
aktörer på klubben efter att bli en blomstrande och trygg ridklubb, som är ett föredöme inom svensk ridsport.

Carro och Felipe på Marshoppet. Snygga!

Våra fina kollegor Zeus, Emmet och Bosse.

Ridskolan – rid och
hästutbildning?
Min text i det här numret kommer ägnas åt föreningens fina
ridskoleverksamhet. Vi har elever i alla åldrar och nivåer på ridskolan. Allt från elever som är 3 år gamla till elever i vuxen ålder
som haft egna hästar men som nu gått tillbaka till att rida på
ridskolan. Det är fantastiskt.
Vi har också några i personalgruppen som gått via alla nivåer på
ridskolan. Det är dom vi brukar kalla för våra ”lurboprodukter”.
Flera av dom har spenderat den mesta av sin lediga tid i stallet,
visat stort intresse för hästar, visat på gott omdöme och varit goda
förebilder. Det har lett till att de successivt fått mer ansvar och nu
är riktigt duktiga på sitt jobb. Idag får de bland annat möjlighet att
rida på arbetstid och ansvara för ridskolans hästar. I det här fallet
handlar det inte om vem som är bäst på att rida utan vem som är
bäst förebild och att det finns ett genuint intresse för hästar. Med
det sagt, givetvis är de även duktiga på att rida.
Hästar är känsliga djur och långt ifrån lätta att ta hand om.
Dom är dessutom dyra i drift. Det innebär att om man vill utvecklas inom sporten måste man lägga ner tid och energi på att lära
sig allt som går om hästar. Inte bara att kunna få av och på utrustning och kunna rida, utan det handlar även om foder, skoning
(hur vet man om hästen är bra eller dåligt skodd?), anpassning
av utrustning, sjukvård, hästens beteende osv. Det här har man
möjlighet att lära sig massor om på ridskolan och vi kommer mer
och mer arbeta mot att det ska handla om utbildning av goda
hästmänniskor och inte bara goda ryttare. Vi ser många exempel
på duktiga ryttare som fått en bra grundutbildning i ridningen på
ridskolan, men som saknar kunskap om grundläggande hästkunskap. Det måste vi bli bättre på och det kräver en insats från både personal och elever. Jag vet att det finns
många som drömmer om att ha en egen häst men
det saknas ofta insikt om hur mycket kunskap, tåla-

Full koll på Marshoppets framhoppning.

mod och pengar det krävs för att det ska vara något glädjande.
Så om du drömmer om egen häst – passa på att lära dig så
mycket som möjligt om hästar innan din efterlängtade häst äntligen dyker upp. På ridskolan finns det alltid något att göra för att
lära sig mer.
Ridskolans hästar är föreningens viktigaste tillgång och våra
hjältar. Vi i personalen betraktar dom som kollegor (synd bara att
de inte kan vara med på personalmötena). Det innebär att hästarnas arbetsmiljö och hälsa är lika viktig som personalens. Vi kommunicerar dagligen med varandra inom personalgruppen om vi
upplever avvikelser i beteende, hullförändringar, ömhet, sår eller
eventuella hältor. Vi försöker ligga steget före om någon häst är på
väg att bli dålig och det krävs erfarenhet att kunna läsa av hästarna. På lektionerna är det instruktören som är hästens beskyddare
och har ansvar för att hästarna får arbeta lagom hårt. Just nu har
vi dessutom flera hästar som är under utbildning och även några
riktigt, riktigt fina hästar som ska förvaltas. Det är ett stort ansvar.
Eftersom föreningen äger hästarna finns det ett ansvar 24 timmar
om dygnet 365 dagar om året. Det innebär att jag tillsammans
med övriga i personalen har ett annorlunda yrke. Gäller det en
häst är vi beredda att släppa det mesta om våra fyrbenta kollegor
behöver tas om hand. Det är en självklarhet för oss som jobbar
med hästar.
Till sist vill jag passa på att hylla den erfarne ridskoleryttaren.
Jag har otaliga exempel på ryttare som aldrig haft egen häst men
som är riktigt skickliga ryttare. Den ryttarkänsla och skicklighet du
tränar upp genom att rida olika hästar för instruktör under lång tid
är svår att slå om du sitter på en och samma häst år ut och år in.
Jag vill även lyfta fram att våra ridskolehästar visade framhovarna
på helgens tävling. Tang, Felipe och Boyen var med och hoppade
riktigt fina rundor. Såklart med duktiga ryttare också. Grattis till
fina prestationer säger vi till Tobias och Tang, Agnes och Boyen
och Carro och Felipe!
Heja den svenska ridskolan!
Vi ses på anläggningen!
/Alex

Lurbo ridklubb ligger i vackra omgivningar nära Hågadalen. Klubben bedriver ridskoleverksamhet för elever från 3 år. Vi har 2 ridhus och tre utebanor, som används av våra ridskoleelever och medlemmar med egen häst. Vi anordnar återkommande träningar med duktiga tränare – för så väl
ridskoleryttare som för ryttare med egen häst. Klubben har en aktiv tävlingsverksamhet med allsvenska lag i både hoppning och dressyr.
Kontakt med ridskolan: telefon: 076-945 15 40

Mail: info@lurbork.se

Verksamhetschef: alexandra@lurbork.se

Medlemsmöte 12 april – alla är varmt välkomna!
Verksamheten på Lurbo Ridklubb rullar på med beröm väl godkänt.
Styrelsen och personalen har hela tiden en bra dialog för att allt ska
flyta på på bästa sätt för våra hästar, personal och alla oss medlemmar med olika intressen. Och det är med värme jag konstaterar
att fler engagerar sig. Vad kan du göra för din förening?
Onsdag 12 april kl 18.30 har vi medlemsmöte. Kom och disku-

tera högt och lågt i vår klubb. Vad kan bli bättre? Vad är bra (också
viktigt att få höra för att kunna stärka)? Är det något du saknar eller
vill utveckla?
Det går förstås bra att höra av sig till styrelsen@lurbork.se
också. Vi ses och hörs!
Anna Jonson, ordförande Lurbo Ridklubb

Hej!

Nu är terminen äntligen igång igen och vi ser framemot en härlig
vårtermin! Som vi skrev i förra bladet har alltså en ny styrelse
tillkommit i samband med årsmötet i februari och vi är redan igång
och jobbar för fullt med årets planering, mål, aktiviteter och kurser.
I mars har vi planerat att aktiviteterna ska dra igång igen och
det första vi ser fram emot är klubbhoppningen den 19:e mars!
Anmälan öppnar måndag den 6/3. Vi vill även påminna alla om
att man från och med i år måste ha vittkort för att få tävla klubbtävlingarna. Detta gäller inte för de som har grönt kort eller är
över 15 år.
Vi ska alltså börja planera terminens aktiviteter och kurser i
helgen så håll utkik i stallet för affischer och information!
Ses i stallet! /Ungdomssektionens styrelse

Rapport från Tävlingskommittén

Nu är hopptävlingarna på Lurbo för våren klara! Vi ser fram emot
höstens – tävlingsorganisationen fungerar väldigt bra och får
mycket beröm av både ryttare, medhjälpare, domare och funktionärer. Och hela tiden blir vi dessutom bättre och bättre.
Vi har nästa dressyrtävling den 8 april att se fram emot;
LA4 och MsvB5.
Håll koll på vårt div II-laget i dressyr och våra hopplag i div III
både häst och ponny under våren. Vi håller tummarna för dem!
Tycker du att det verkar kul att jobba på våra tävlingar, dressyr
och hoppning, så hör av dig till Karin Bishop på 070-3985925. Du
behövs! Titta gärna in på hemsidan där det står vad funktionärerna
gör och vilka som behövs på tävlingarna. Välkommen!

Vi kan tränga ihop fler
på en bild – var med
nästa gång du också!

Har du en fråga?
Eller vill du bidra på något vis?
Maila mig på alexandra@lurbork.se

Datum att hålla koll på
15/3
19/3
8/4
12/4
7/5
13/5
25/5
6/6

Möte mellan LRK och kringliggande stall
Klubbhoppning
Dressyrtävling; LA4 och MsvB5
Medlemsmöte
Klubbhoppning
Städdag
Klubbdressyr
Klubbhoppning

Även Agnes och Boyen genomförde
snygga rundor på Marshoppet.
Grattis!

