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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.

Ett positivt årsmöte.

Hurra! Snart dags för klubbhoppning!

Hästen i centrum
Nu har det efterlängtade ljuset äntligen kommit tillbaka och lagom till nästa Lurboblad kan vi förhoppingsvis börja ha ridlektionerna utomhus.
Under helgen som var arrangerade klubben regionala hopptävlingar med fulla startlistor och många namnkunniga och nöjda
ryttare. Som Lurboit kunde man känna sig riktigt stolt över det
engagemang och positiva bemötande våra fantastiska funktionärer bidrog med. Det kan inte sägas nog många gånger men
utan engagerade medlemmar finns det ingen klubb. Jag hoppas
att vi under året kan engagera fler att bidra som funktionärer på
tävlingar. Det är ett enkelt sätt att ”dra sitt strå till stacken”. På
det sättet slipper man sälja bingolotter/strumpor/salami och andra
saker som föreningar ibland säljer för att öka intäkterna. På Lurbo
kräver vi inte det utan vi arrangerar tävlingar istället. En hopphelg
kan innebära en ny ridskolehäst, påfyllnad av nytt underlag på en
av utebanorna, underhåll på anläggningen osv. Verksamheten är
för stor för att den ska dras runt på den personalstyrka som finns.
Lurbo Ridklubb är en ideell förening, en förening för medlemmarna.
Idag stod ridskolehästarna ute och solade sig i sina hagar och
dom njuter precis som vi av värmen och ljuset. Hästarna är det
som för oss samman i föreningen, oavsett om man rider på ridskolan eller om man har en egen häst. Något man sällan pratar
om är att hästarna inte bett om att vi ska rida på dom. Det är
något vi själva har valt att göra och det medför ett ansvar. Det är
ett stort ansvar för instruktörerna på ridskolan att förmedla kvalitativ ridutbildning i harmoni med hästens välbefinnande. Det ligger
också ett tungt ansvar på våra ryttare med egen häst att träna sin
häst med höga krav på sin egen förmåga. Vi är alla förebilder för
den yngre generationen. Jens Fredricson (stallmästare på Ridskolan Strömsholm, A-tränare i hoppning samt landslagsryttare) har sagt många kloka saker på ämnet, bl a:

Kompisar.

”Skyll aldrig på hästen – dess prestation är resultatet av ditt arbete.
Antagligen hade du för bråttom igår eller så red du ofokuserat i
förrgår och därför gick det inte som du tänkt dig idag. Respekten
för hästen uteblir i samma stund vi lägger skulden på den för att vi
själva gjort ett dåligt jobb.”
Som tidigare nämnts kommer vi hålla fokus på hästens välbefinnande och hästvälfärd. Det är en del i föreningens värdegrund
och ett område där Lurbo Ridklubb ska ligga i framkant. Små påminnelser om detta kommer snart dyka upp i ett ridhus nära dig.
Under min tid som verksamhetschef har jag getts möjligheten
att gå flera utbildningar (bl a utbildning till svensk ridlärare lev 2,
ridsportens affärsskola, arbetsmiljöutbildning för hästanläggningar
samt löpande fortbildning för ridlärare). Det har gjort att jag fått
med mig många tips på hur man driver en bra ridskoleverksamhet, vad vi kan utveckla, men också hur bra vi är på vissa saker.
Det har även gjort att jag har skapat mig ett stort kontaktnät runt
om i Sverige och det är guld värt. På förbättra-listan ligger fortsatt skriftlig dokumentation av alla delar som ridklubben består
av samt att vi alltid kan förbättra säkerhetstänket i samband med
hästarna. Det gäller att aldrig bli hemmablind utan alltid sträva mot
att bli bättre.
Jag är motiverad att slipa på många saker för att vi ska bli ännu
bättre, ännu säkrare och ha ännu roligare med våra fantastiska
hästar.
Datum att ha koll på:
18/2 Nationell dressyrtävling
22/4
Klubbdressyr
5/3
Regional hopptävling		
7/5
Klubbhoppning
15/3 Möte med närliggande stall 13/5
Städdag
19/3 Klubbhoppning		
25/5
Klubbdressyr
12/4 Medlemsmöte		
6/6
Klubbhoppning
Har du några frågor? Eller vill du bidra på något vis?
Maila mig på alexandra@lurbork.se
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

En riktigt taggad ridklubb!
Verksamhetsplanen ligger solklar framför oss och vi kör på i en
schysst klubb: du, personalen, rideleverna, ungdomarna, hobbyryttarna, tävlingsryttarna, hästisarna, föräldrarna och vi i styrelsen.
Den här klubben är till för oss alla!
Vi ska hjälpas åt så att vi alla trivs här. Det går – alla får plats och
alla behövs för en komplett klubb. Vi måste bara samsas, respek-

tera varandras förväntningar och inte minst sköta om och vara
rädd om vår fina anläggning!
Håll utkik i stallet, på hemsidan och på Facebook efter någon
aktivitet eller ett speciellt behov där du kanske kan göra en insats.
Och boka 12 april – då ska vi medlemmar mötas. Välkomna!
Anna Jonson, er ordförande ett år till styrelsen@lurbork.se

Hej alla glada lurboiter!
Det har inte hänt mycket sedan senast, men några roliga saker
har vi ändå gjort! Vi har dels varit på Strömsholm med flera andra
delar av Lurbo för att ha en planeringshelg. Det var väldigt roligt
och vi fick tid att prata om våran vision och våra mål.

En annan jätterolig händelse är vårat årsmöte som vi hade
nyligen. På mötet fick vi säga hejdå till Anna Hermodsson, Elsa
Kihlström och Klara Drakare. Den nya styrelsen består av följande
personer:
Siri Widenfalk (ordförande), Linnea Berglund, Sofia Nilsson, Ebba
Walfridsson, Lovisa Frödin, Alice Sundell, Ottilia Lindberg, Mira
Pomp, Emelie Ersson, Sofia Sundqvist och Elsa Sundqvist. Vi är
väldigt taggade på ännu ett år av aktiviteter, kurser och massor av
skoj i stallet.
Snart kommer aktiviteterna upp i stallet och vi hoppas på att se
många glada ansikten där, så håll utkik!
Ha en bra dag, ses i stallet! /Ungdomssektionens styrelse

Rapport från Tävlingskommittén

Vår första hopptävling inomhus, Höökshoppet blev ännu en
succé! Klubben och alla funktionärer får mycket beröm för vår
välorganiserade tävlingsorganisation. Ta åt er! Det märks inte
minst på den kommande tävlingen den 5 mars då namnkunniga
ryttare syns i startfältet. Superroligt!
Men först ut är kvällsdressyren nu på lördag, 18 februari:
dressyrtävling S:t George och Intemediare I. Det kommer fantastiskt fina ekipage till vår klubb, bl a Mads Hendeliovitz, så passa
på att få en stor dos av inspiration!
Vårens fortsatta dressyrplanering:
Lördag 11 mars: dressyrtävling MsvC och MsvB2
Lördag 8 april, dressyrtävling LA4 och MsvB5
Vill du jobba på Marshoppet den 5 mars? Kontakta funktionärsansvariga Karin Bishop på 070-648 48 51. Du behövs!
Vi har väldigt kul – var med du också! /Tävlingskommittén

Medlemsmöten att boka in
15 mars
12 april

För de kringliggande stallen
Alla medlemmar välkomna!
Varmt välkomna! 18.30 i Kafeterian

