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Hej alla BoRK’are! 

Höstterminen är i igång med massor av 

aktiviteter och nyheter. Här kommer en överblick 

av vad som är igång, på gång och redan på plats. 

Ny hemsida 

Ni har väl sett vår nya fina hemsida Bollebygds 

Ridklubb - Bollebygds Ridklubb (bork.se)  

KM Dressyr 30/10 

Det är pay and ride 30/10 med KM i dressyr. 

Anmälan på TDB 

Dulgas är på plats. 

Vi har i dagsläget 11 ridskolehästar och snart 

kommer vi även att få låna familjen Parkstads 

ponny, Aragorn på vissa lektioner. 

Det ska grävas ner elkabel. 

Vattenfall kommer att gräva ner elkabel med start 

v 40. Det kommer att delvis påverka 

framkomlighet på vår gård, men verksamheten 

pågår som vanligt. Visa hänsyn och ha tålamod. 

Förändringar i styrelsen 

Vi har två ledamöter som valt att avsluta sina 

uppdrag i förtid och valberedningen jobbar med 

att ta fram ersättare och vi kommer att boka 

allmänt möte inom kort för att genomföra 

fyllnadsval. 

 

 

 

 

 

 

 

Behov av kunskap. 

Vi behöver en sekreterare i styrelsen som kan 

hålla reda på oss. Vi behöver även hjälp med att 

ordna sponsorer till olika projekt. Det kan vara att 

sponsra en klass på tävling, en pay and jump eller 

en häst i ett år. Man kan också köpa en skylt i stora 

ridhuset eller sponsra med ett hinder. Prata med 

Linda Werdien eller maila 

bollebygdsridklubb@gmail.com  

Medlemsstallet 

Vi har lediga boxplatser i medlemsstallet då flera 

hyresgäster av olika skäl valt att säga upp sina 

platser. Maila bollebygdsridklubb@gmail.com om 

du är intresserad av att ha din häst på klubben. Vi 

erbjuder även kortare kontrakt om du bara vill ha 

din häst på klubben över vintern med tillgång till 

anläggningen. 

BUS 

BUS anordnar spökrunda 23/10 och vi behöver 

några vuxna som kan ställa upp och hjälpa till. Det 

behövs ”spöken” och ruskig cafépersonal. 

Kontakta Lisa Lindmark på mailen om du kan 

hjälpa till eller om du har utklädning att låna ut. 

bollebygdsridklubb@gmail.com 

 

På BUS agendan även: Luciafirande och 

maskeradhoppning.  
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Aktiviteter 

- Extra ridning - Du kan boka 

privatlektioner för Madeleine Krok. Maila 

bollebygdsridklubb@gmail.com 

- Knatteridning 2/10, 3 grupper 

FULLBOKAT.  Vi ser över möjligheten till 

att utöka eller lägga in ytterligare söndag i 

oktober 

- Utbildning för dig som vill vara vikarie på 

lektioner 20/10 kl. 18.15-20.15 Se mer 

info på hemsida och FB 

Vi kommer även erbjuda barnkalas, After Work 

ridning, frukostridning, Grabb-ridning m.m. Håll 

utkik efter vidare information. 

Vi strävar efter att ha anmälan till alla aktiviteter 

via Hippocrates men ibland blir det mail. 

Personal på klubben 

Vår personalgrupp är äntligen på plats efter att vi 

jobbat med rekrytering sedan i somras när Sara 

valde att gå vidare till nya äventyr.  

Elisabeth Palmersson fortsätter som ridlärare och 

som samordnare med huvudansvaret för 

ridskoleadmistration. Hon fortsätter med lektioner 

på tisdagar och onsdagar. 

Madeleine Krok började i slutet av augusti och 

ansvarar för stallet, hästarna och daglig drift av 

anläggningen med fokus på ridbanorna samt har 

lektioner på måndagar. Madeleine kommer även 

att driva andra aktiviteter såsom Knatteridning, 

frukostridning och håller även privatlektioner.  

Tillsammans med Madeleine i stallet och på 

anläggningen jobbar Ebba Åbrink som är ny på 

BoRK, men som tidigare jobbat med hästar, stall 

och anläggning på Partille Ridklubb. 

 

 

 

Josephine Tillman Ryberg kommer att ha 

lektionerna på lördagar från och med 8:e oktober 

och kommer även att hjälpa oss med utveckling av 

verksamheten tillsammans med övriga i 

personalen. Vi satsar på att utöka 

aktivitetsutbudet, se över vårt befintliga upplägg 

och ta fram en hållbar modell för hur personal och 

styrelse jobbar tillsammans.  

 

Energispar – hur kan vi alla bidra 

Som vi alla vet och upplever i olika former så går vi 

mot tuffare tider och en av våra stora kostnader 

som ökat med ca 40% är elen.  

Vi kommer att se över all belysningen som styrs 

med timer och ha tänt färre timmar. Anläggningen 

stänger kl 22 och då kommer all belysning att 

släckas. 

Tänk på att släcka i stall och ridhus när du är klar 

om du vet att ingen kommer efter dig. Notera att 

belysningen i stora ridhuset endast ska ha samtliga 

lampor på vid hoppning. All annan ridning fungerar 

med halva antalet. 

Håll dörrar stängda i de lokaler som är uppvärmda.  

Elementen är inställda på rätt temperatur, så 

vänligen ändra inte.  

Fler åtgärder kommer att ses över löpande under 

hösten. 
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Släng inte saker som fungerar. 

Kolla med klubben om vi behöver något Det kan 

vara allt från en 4-hjuling till en röjsåg eller 

gräsklippare, kaffebryggare till micro eller papper 

och pennor.  

Klubbkläder 

Det går att beställa klubbkläder fram till 3/10 

https://forms.office.com/pages/responsepage.asp

x?id=I8pXbJi-kEiCiR-CmxBxDmzIaC-

RAFZJv5TeOKJjjedUQ00yOVhVTTVUTE9DMzFIQ0lO

NDVBVjVOUC4u 

 

Har du idéer eller frågor är du välkommen att 

kontakta oss i styrelsen via 

bollebygdsridklubb@gmail.com  

Anna, Åsa, Kjell, Linda, Elisabeth & Lisa 
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