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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.

Ridsporten har växtvärk
Det är en rolig tid att driva ridskola just nu. Det finns ett stort
intresse för att börja rida och i andra fall återuppta ridningen.
Det ökade intresset kan vi nog tacka de svenska framgångarna
på mästerskap för och även att vår stad växer. Intresset hos de
som har egen häst har inte heller minskat och våra tävlingar är
välbesökta.
Jag tror inte att någon har missat den aktivitet som rått på anläggningen under hösten och som ni ser nedan är det inte slut ännu.
Förra helgen arrangerade vår fantastiska dressyrkommitté nationell dressyr upp till högsta nivå, Grand Prix. Där segrade dessutom en av våra egna ryttare, Louise Sättermann. Stort grattis!
Det är inte bara vår förening som märker av att sporten växer,
andra klubbar märker av samma sak. Detta innebär att vi måste
börja tänka lite annorlunda kring ridsporten som näring. Här och
var dyker det upp nya satsningar och konstellationer för att driva
ridklubbar. Det rekryteras t ex mer folk med erfarenhet från näringslivet och med andra utbildningar än t ex ridlärare/stallchef.
Lurbo Ridklubb är en allmännyttig ideell förening med en bred
verksamhetsinriktning. Vi har valt att ha allt från hästis för 3-åriga
ryttare till tävlingssport på högsta nivå. Det är inte många klubbar
i vår region som har den inriktningen. Andra har valt att begränsa
sig till att satsa mer på ridskola eller mer på tävlingssport. Vår
verksamhetsinriktning är fantastisk men också krävande. På ridskolan har vi ca 6,5 heltidsanställda tjänster som är fördelade på
flera personer. Den tiden räcker inte ens halvvägs till vad som behövs för att driva verksamheten på det sätt vi vill. Det innebär att
det måste skottas in många ideella timmar för att vi ska kunna hålla riktningen på verksamheten. Min förhoppning är att vi kan öka
gemenskapen ännu ett snäpp genom att alla medlemmar som
besöker anläggningen kan börja se klubben och därtill anläggningen som ”sin” – vilket det är eftersom klubben = medlemmarna. Ridavgifter och anläggningsavgifter kommer att bli väsentligt
mycket dyrare om vi ska ha anställd personal på fler timmar.

•

Vad händer om bommarna på hoppbanan ligger i vatten/
snö en hel säsong? För vems pengar ska vi köpa nya bommar om de ruttnar? Tycker du att det saknas aktiviteter? – Ta
initiativ till egna aktiviteter eller gör en insats för underhållet.

Saknad kollega. <3 Fotograferat av Amanda Svedberg.

DU likväl som någon annan har den rättigheten/skyldigheten.
Hur skulle du vilja att det såg ut på läktaren? Rent och sopat?

•

Ridsporten är den del av den svenska modellen av föreningsdriven fritidsaktivitet som bygger på ideella krafter. Saknas de ideella insatserna måste upplägget för hela sport-Sverige göras om.
Föreningens ledning jobbar i detta nu med att optimera de ideella
insatserna och den avlönade personalens timmar för att kunna
hantera växtvärken. Himla roligt och viktigt arbete. Jag är personligen både stolt och imponerad över vilken utveckling vår förening
är under just nu. STORT tack till alla fantastiska människor som
sliter med styrelsearbete, tävlingsorganisation och övriga ideella
insatser. Utan er – ingen klubb.
forts.

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

På ridskolan har det skett några förändringar bland våra fyrbenta
kollegor. Maks och Dior är sålda då de inte trivdes på ridskolan.
Båda har fått fina nya hem. Dior har t ex bara flyttat ner till Lilla
Lurbo. Vår fantastiska Cavaletti har fått somna in och galopperar
nu på de evigt gröna ängarna. För mig är han fortfarande med
i vardagen genom en fantastisk bild som står på mitt kontor <3
Bilden är tagen av vår duktiga ”klubbfotograf” Amanda Svedberg.
I stallet står redan två nya kollegor, Conny (val-10) och Sayonara (val-05). Båda är svenska halvblod som tävlat hoppning i sina
tidigare karriärer. Vi hoppas att dom ska trivas hos oss!
För info om julens kurser och aktiviteter på ridskolan – se
Hippocrates.
2018 blir ett spännande år med många aktiviteter. Bland annat
en ”nysatsning” på våra grymma tävlingsryttare.

Vårt Lurbo <3
Som Alex skriver jobbar just nu styrelsen och personalen med
att vässa resursfördelningen av de som för vår verksamhet framåt.
I det ingår som sagt att vi vill öka gemenskapen och medvetenheten bland våra medlemmar om att vi behöver hjälpas åt för att
lyckas långsiktigt. Klubben mår otroligt bra, men alla måste förstå
att det är för att några få drar. Välmåendet är en färskvara och kräver
ständig omvårdnad. Hur länge orkar våra eldsjälar? Vi måste se
till att backa upp med det lilla som var och en kan bidra med.
Glöm inte att det är en stark känsla att få känna sig delaktig!
På senaste medlemsmötet pratade vi om en behovslista som
alla medlemmar kan kolla in för att se om man kan göra någon
insats som passar just en själv. Den kommer!
Jag ser fram emot att höra ifrån dig! / Anna, ordförande

Ses i stallet! / Alex

Kontakta oss! alexandra@lurbork.se • styrelsen@lurbork.se

Hej alla lurboiter!
Nu är vi snart inne på slutet av höstterminen med alla dess aktiviteter och ridlektioner.
Oktober månad inleddes med en nybörjaraktivitet. Vi bjöd in
alla barn och ungdomar som nyligen börjat rida på klubben till en
välkomstaktivitet med oss, där vi presenterade vad vi i USS gör och
vilka vi är. Vi lekte även lite lekar och fikade såklart! Aktiviteten var
väldigt lyckad och uppskattad av både föräldrar och barn, TACK
till alla som kom och vi hoppas att ni i fortsättningen vill hänga mer
med oss i ungdomssektionen!
Våra klubbhoppningar och klubbdressyrer har rullat på jättebra.
Flera rosetter har delats ut till både ridskole & privatekipage som
deltog och vi har fått se många fina ritter.
Sista klubbdressyren blev väldigt lyckad. Tack alla som red
och alla som hjälpte till att bära fram och undan dressyrstaketet!
En filmkväll hann vi också med att ha i oktober! MYCKET
populär aktivitet som alla borde vara med på. Jättemysigt med film
och snacks i höstmörkret!
Du har väl inte missat att boka in Julshowen 16 december?
I år blir det CIRKUS-tema och superbra!
Ha en fortsatt trevlig dag, /Ungdomssektionens styrelse
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För en schysst och trygg klubb

