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SEPTEMBER–OKTOBER 2016

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.

Uppvisning av våra duktiga SM-hästar Pyret, Tang,
Frasse, Maja och Evita.

Ecole de Légèreté med vår intruktör Anna Wallén
och hennes lusitanohingst Que Halo.

De nya arbetskamraterna Caprilli och Echo.

Rapport från verksamhetschefen 18 oktober
Hej alla medlemmar!
Nu är det alldeles för länge sedan det kom en rapport från mig.
Jag sitter i skrivande stund i Thottska Villan på Strömsholm (fantastisk miljö att få vara i som hästnörd). Jag går en utbildning i
tre delar under hösten, ”Ridsportens Affärsskola”, om ledarskap,
ekonomi och juridik. Det är en väldigt givande utbildning och jag
får möjlighet att träffa många andra ridskoleaktörer runt om i landet. Jag tackar för den möjligheten och hoppas att jag får med
mig många bra saker hem till klubben.
Ridskolan är i full gång med lektioner och övriga aktiviteter.
Just nu har vi fullt i de flesta grupperna och det är väldigt roligt.
Det innebär dock att vi måste fylla på med fler hästar och det
jobbar vi för fullt med. Det är inte helt lätt att hitta lämpliga hätar
till ridskolan, men under september kom två D-ponnyer (Zeus
och Echo) och en häst (Caprilli). Dom håller på att slussas in i
verksamheten och vi hoppas att dom kommer trivas hos oss.
Det händer andra saker på hästfronten också. Estelle kommer flytta från oss vid månadsskiftet okt/nov. Hon ska flytta ut på
landet till vår duktiga instruktör Emelie. Vi tror att hon kommer
trivas bättre i ett mindre stall och gå ut i skogen oftare. Så passa
på att säga hejdå till Estelle! En ny storhäst är på väg in i stallet
istället för henne.
Under september anordnade klubben SM i paradressyr och
det har ni säkert redan läst massor om. Vi fick mycket beröm
för både anläggning och trevliga funktionärer. Det var en
härlig helg och himla roligt att se hur klubbens medlemmar samarbetade på ett fantastiskt sätt.

Vi har även hunnit med en lokal/regional hopptävling, en klubbdressyr och en klubbhoppning. Klubbhoppningen hölls i söndags och det var väldigt många pigga (ibland lite väl glada) ponnyer och hästar som testhoppade det nya underlaget som vi har
lagt in i RC.
Under denna vecka kommer vi även fylla på med nytt underlag i ridskolans ridhus. Allt för att kunna ha ett bra underlag för
hästarna och även kunna hålla hög klass på tävlingarna. Vi kan
vara riktigt stolta över den fina anläggning vi har tillgång till!
I övrigt arbetar personalen och styrelsen fortsatt med att
formalisera och dokumentera klubbens verksamhet. Vi strävar
efter att vara en god förebild inom ridsporten och där ingår att
ha styrdokument att jobba efter inom varje område. Vi har bland
annat tagit fram en ny tränarpolicy som man kan ta del av via
hemsidan. En annan nyhet är att RC kommer hållas tränarfritt på
onsdagar mellan 16:00 och 19:00.
Ytterligare en nyhet är att vi har påbörjat implementeringen
av ett nytt digitalsystem, Hippocrates. Där kommer stora delar
av klubbens administration skötas och alla medlemmar kommer
få en egen inloggning. Via Hippocrates kommer man som ridelev
kunna avboka sina lektioner samt boka kurser, klubbtävlingar eller clinics. Vi kommer också kunna kommunicera direkt med varje grupp på ett smidigare sätt. Mer info om detta kommer inom
kort då vi avser att alla grupper ska administreras via Hippocrates
från och med VT-17.
Tack till alla Er som gör Lurbo Ridklubb till en förening i
ständig utveckling och en rolig arbetsplats!
/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

Hej!

		
En underbart varm och skön september har nu
		
förvandlats till ett färgsprakande och kyligt okt		
ber. Våra hästar fick länge gå ute dygnet runt och
njöt verkligen av det. Nu gnistrar det vitt en del morgnar och vi är
redan framme vid ett härligt höstlov med många roliga aktiviteter på
Lurbo Ridklubb.
I september hade vi ett fantastiskt SM i paradressyr och vi får
fortfarande lovord från alla håll, inte minst från deltagarna själva, vilket värmer mest. Vi ska alla ta åt oss av äran! Det var en fantastisk
uppslutning av både ideell kraft och personalen – utan er hade det
inte gått! Tack alla – inte minst våra sponsorer!
Vår anläggning var perfekt för arrangemanget och faktum är att
vår anläggning är outstanding med alla möjligheter för ridning och
aktiviteter. Vi får höra beundrande kommentarer gång efter annan

USS

		
Hej hopp, hösten är här! Och vi i USS vill vä		
komna den varmt (eller kallt…) med en liten
rapport om händelserna den senaste månaden och vad som
komma skall! Vi startade upp igen i september med alla aktiviteter och tävlingar så nu är allt i full rulle igen.
Till att börja med vill vi tacka för den fantastiskt roliga kick
off:en vi hade i början av september! Det var mycket roligt,
många kom och vi åt god tacos.
En sak som många av oss i USS är med i den här terminen
är ungdomssatsningen, även andra som rider på Lurbo är med!
Den första träffen var på ridklubben Olunda RK där vi fick lyssna
på deras ungdomssektion som berättade om hur de jobbar
med barnen, kring hästkunskap och om hur deras aktiviteter
anordnas. De blev årets ungdomssektion 2015 så det var både
inspirerande och lärorikt! Vi hoppas även på ett framtida samarbete med dem!
Vi har även haft vår första klubbdressyr, som denna gång
genomfördes på kvällstid. Det var en lyckad tävling med många

Rapport från tävlingssektionen

Hur ska tävlingsorganisationen på Lurbo Ridklubb vara uppbyggd? Det är den fråga vi har lagt ned en hel del tid på att lösa,
då vår eminente tävlingsledare Johan Öhrmalm 1.0 har lämnat
över stafettpinnen för att bli veterinär. Lycka till!
Vi har fokuserat på projekt Öhris 2.0: ett arrangörsmaskineri,
där de olika ansvarsområdena fördelas på fler personer, vilket
kommer att lösa problemet med att för få tappra sliter för hårt.
Inget nytt, men vi är bestämda på att jobba utifrån den linjen.
KRAFFT-hoppet 1-2 oktober genomfördes med den nya organisationen med lyckat reslutat. Justeringar kommer att göras inför
SPÖK-hoppet 5–6 november och befästa arbetssättet ytterligare.
Mer ansvar har lagts på styrelsen och VC.
Johan Öhrmalms sista rapport som tävlingsledare: Helgen 3-4
september genomförde Lurbo RK ett enastående SM i dressyr för
ryttare med funktionsnedsättning, Para-SM 2016. Totalt startade
22 ekipage och fem SM-guld delades ut bland dessa. Flera tävlande har hört av sig och tackat stort för en väl genomförd tävling.
Saxat från UNT: ”Ryttaren Karin Tomner Broman som åkt hela
vägen från Örnsköldsvik och red hem en silvermedalj i grad 2 var

Kolla in!

v 44 Höstlov med många aktiviteter, håll utkik i stallet!
29 oktober US läskiga HALLOWEEN, se anslag i stallet
5–6 november SPÖKHOPPET. Var med som funktionär!
12 november och 3 december Dressyrtävlingar
17 december JULSHOW! Får inte missas! Boka!

av besökare. Vi får inte glömma detta. Vi kan lätt bli hemmablinda,
tror jag. Anläggningen ska ta hand om flera hundra medlemmar i
vår förening med olika intressen plus att trycket naturligt ökar på att
få använda den: nya ridskoleelever, nya ryttare med egen häst och
av tränare.
Då är det viktigt att ledningen ordnar så att det blir så rättvist
och tillgängligt för alla i föreningen som möjligt, liksom att vi följer
SvRFs riktlinjer om säkerhet och kvalitet. Vi hoppas att alla har ett
intresse av att hjälpa till med att kvalitetssäkra ridsporten. Just nu
rapporterar flera ridprofiler i Sverige om vikten av att rida för en tränare utbildad inom systemet. Det håller vi med om och lägger stor
vikt vid detta.
Väl mött där och njut av vår anläggning!
Anna Jonson, ordförande Lurbo Ridklubb

fina ritter, vi hoppas på ännu fler deltagare nästa gång!
Skötarkursen i september var lyckad, väldigt många deltog
och nu finns ännu fler skötare som kan pyssla om våra fina hästar
och ponnys.
Något nytt för USS i år är något som kallas ULK:en (ungdoms
ledar kurs). Månaden framöver kommer några från styrelsen åka
på den här kursen och lära sig mer om det vi jobbar med i USS.
Vi vill satsa ännu mer på utbildning hos oss som ledare!
Något vi är RIKTIGT peppade på nu i höst är årets Halloweenkväll!!! Det här är årets höjdpunkt bland våra aktiviteter och något
du inte vill missa. En plansch är redan uppe i stallet så anmäl dig
så fort du kan! ;)
Vi har även hunnit ha en klubbhoppning nu i oktober, den
gick super bra, även fast vissa ponnysar var lite vinter-busiga och
pigga!
Ha det bra, vi ses i stallet! /Lurbos Ungdomssektion

stens ULK.

4 ungdomar på hö

mycket nöjd. – Det känns som statusen på tävlingar för pararyttare äntligen har höjts, konstaterade hon.”
Vi hade också mycket hög kvalitet på de uppvisningar av
Working Equitation, reining, Ecole de Légèteré, beridet pilbågs
skytte och polisens patrullhund Mina som skedde parallellt med
dressyrtävlingarna. Gemensamt för alla dessa uppträdanden var
ryttarens och hundförarens fina kommunikation med sitt djur.
Mycket inspirerande!
Stort tack till alla fantastiska funktionärer och medarbetare på
Lurbo RK som har lagt ner mycket arbete inför och under SM!
Nästa programpunkt: SPÖK-hoppet. Med ponny- och kostymtävlingar på lördagen och storhästtävlingar på söndagen. Alltid
lika roligt! Vill du vara med och hjälpa till, hör av dig till Karin
Bishop på 070-648 48 51.
Är ni intresserade av att utbilda er inom olika tävlingsfunktioner
(teknik, banchef, sekretariat, tävlingsledning) så kan ni höra av er
till Johan Öhrmalm, 070-303 06 48.
Tävlingssektionen ser fram emot en vacker höst med många fina
och snabba ritter!

