Bjursås Ridklubbs verksamhetsplan
för verksamhetsåren 2015-2016
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Sammanfattning
Verksamhetsidé
Bjursås Ridklubb är en ideell intresseförening som erbjuder fritidssysselsättning i en
trevlig och positiv fritidsmiljö alla dagar i veckan för hela familjen. Vi vill skapa
gemenskap och delaktighet för dem vi är till för. Utrymme och kontinuitet för alla som
besöker vår anläggning. Vi vill ha ett positivt renommé i bygden och i närliggande orter.
Bjursås ridklubb är en medlemsorganisation, där förutsättningen för verksamheten är
ideellt arbete som komplement till den anställda personalens uppgifter på ridskolan och
ridanläggningen.
Vision
Vi har en attraktiv verksamhet för alla utövare och intressenter/besökare, där alla känner
sig delaktiga och stolta över att tillhöra klubben och dess gemenskap.
Vi har en attraktiv anläggning som gör det möjligt att arrangera aktiviteter som ger
ridklubben ekonomiskt tillskott och därmed ökade möjligheter att utveckla verksamheten
enligt medlemmarnas önskemål.
Övergripande mål
Ridklubbens mål är att grundlägga och stimulera ett livslångt intresse för hästar och
ridsport i god kamratskap och med stort fokus på god och säker hästhållning.







Göra klubben mer känd
Öka antalet ridelever
Nöjda medlemmar
Nöjd personal
Funktionell och välvårdad anläggning
Bra hästmaterial

Prioriterade aktiviteter
 Genomföra en verksamhet med hög kvalitet för nöjda medlemmar och med en
nöjd personal.
 Arrangera aktiviteter för ökad gemenskap i ridklubben
 Utveckla anläggningen, både stallbyggnaden och Proselinsgården
 Genomföra aktiviteter som bidrar till att ekonomin hålls i balans och att ridklubbens
verksamhet kan fortleva.
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Ekonomiska ramar 2015

Bjursås Ridklubb och Ridhus AB

Budget tkr

Kundarvoden/fasta intäkter
Ridintäkter
Medlemsintäkter
Anläggningsintäkter

639
17
185

Övriga intäkter
Bidrag
Diverse försäljning
Proselinsgården
Sponsring
Övriga intäkter

515
100
200
125
72

Totala intäkter

1 853

Kostnader
Personalkostnader
Kostnader hästar
Fastighetskostnader
Proselinsgården kostnader
Övriga kostnader

- 800
- 463
- 123
-112
- 143

Totala kostnader

Resultat

-1 641

212
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Organisation
Bjursås ridklubb leds av en styrelse som till sin hjälp har ungdomssektionen,
tävlingskommittén och anställd personal.
Den dagliga driften av ridskolan och stallet hanteras av den anställda personalen. Övrig
verksamhet i ridklubben bedrivs i ideell regi och är beroende av medlemmarnas
gemensamma insatser.
Ridklubbens Styrelse och Bjursås Ridhus AB
Styrelserna har till uppgift att leda och styra verksamheten. Styrelsernas arbete
samordnas genom gemensamma möten.
Ungdomssektion
Ungdomssektionen har till uppgift att verka för att ungdomarna i ridklubben (upp till och
med 25 år) har ett attraktivt utbud av aktiviteter och känner delaktighet i verksamheten.
Tävlingskommittén
Tävlingskommittén har till uppgift att verka för att de som är intresserade av tävlingsverksamhet har ett attraktivt utbud av tävlings- och träningsaktiviteter.
Se ridklubbens hemsida för aktuella medlemmar.
Personal
Personalen ansvarar för ridskolans verksamhet samt den dagliga driften av stall och
ridhus. Medlemmarna bidrar med stalltjänst på helgerna och städdagar.
Information om personalen, se hemsidan.
Medlemmar
Ridklubben har ca 220 medlemmar varav ca 110 lektionsryttare.
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Verksamhetsmål 2015
Mål
Göra klubben mer
känd

Öka antalet elever i
ridskolan.

Nöjda medlemmar

Handlingsplan och prioriterade aktiviteter
 Se till att information på hemsidan är aktuell
 Tävlingskommittén arrangerar två externa
tävlingar/år samt klubbtävlingar
 Delta på lokala och regionala tävlingar – göra
klubben känd genom tävlingsresultat
 Vid behov annonsera i Annonsbladet inför varje
termin
 Prisvärd verksamhet, där små ridgrupper (max
sju-åtta elever) och ett pris som inte är högre än
hos övriga ridskolor i omgivningen
 Erbjuda kunskapsanpassade ridgrupper samt
speciella killgrupper
 Ridinstruktörerna ska vara utbildade
 Medlemsenkät för att undersöka nöjdhet och få in
förslag
 Verksamhetsplan ska finnas på hemsidan och
löpande information om vad som händer i
ridklubben
 Verksamhetsplanering ska vara en årlig aktivitet
där medlemmarna har möjlighet att påverka
ridklubbens verksamhet
 Attraktivt aktivitetsutbud för klubben medlemmar
o Bjuda in externa tränare
o Grönt kort
o Öppna träningar
 Attraktivt stall för privathästägare
o Tillgång till ridhus
o Möjlighet att delta i och påverka
ridklubbens verksamhet
 Undervisning
o Tillhandahålla undervisning i klassisk
ridning, dressyr t.o.m. LB och hoppning
t.o.m. LC.
o Erbjuda hästlekisverksamhet för fyra år
och uppåt.
o Anordna en kunskapsclinic
o Sätta upp mål för rid- och
kunskapsutveckling, kort och långsiktigt.
o Ge möjlighet att ta ridmärken
 Arrangera klubbtävlingar och klubbträningar
 Arrangera ungdomsevenemang som
o Sommar-/julshow
o Pay and jump
5




Öka intäkter






Behålla nuvarande
standard på hästmaterialet






Kunnig personal

Nöjd personal

Ekonomisk kontroll
Väl fungerande
organisation














Se till att
anläggningen håller
hög
standard och
underhålls, är
attraktiv






o Barnridningar
o Spökjakt
Möjlighet att tävla på klubbens hästar
Andra aktiviteter som främjar gemenskapen i
ridklubben
o Helgaktivitet med ridning och middag i
Proselinsgården
Arbeta långsiktigt med att säkra sponsoravtal.
Hyr ut ej utnyttjad tid i ridhuset
Försäljningsaktiviteter
o Kläder två ggr per år
o Potatisförsäljning
o Ytterligare någon aktivitet
Hyra ut Proselinsgården för boende, konferans
och som festlokal.
Se över och uppdatera hästinköpsplan.
Friskvård, massage/kiropraktik, för
ridskolehästarna.
Underhålla och vidareutbilda ridklubbens
hästmaterial. Lägst LB dressyr samt LC hoppning
Tillhandahålla för ändamålet anpassad utrustning
för häst och ryttare.
Utbildningsplan per häst
Utbildad personal
Möjlighet att delta på kurser/utbildningar
Delta på distriktets instruktörsfortbildningar
Bra arbetsmiljö
Tid för egen ridning
Genomföra årliga utvecklingssamtal
Budgetering och löpande uppföljning av
kostnader och intäkter
Tydlig ansvarsfördelning mellan styrelse och
personal
Dokumenterade rutiner
Verksamhetsplanering en gång/år.
Samordning av ridklubbens sektioner sker vid
verksamhetsplanering
Anordna arbetsdagar. Städdag för stall och
anläggning, hagreparationsdag och slyröjning.
Underhåll och reparation av stall och ridhus.
o Målning vid behov
o Reparation av befintlig stallinredning.
Tillhandahålla enklare fika, godis och frukt under
vardagar för försäljning i cafeterian.
Fortsatt upprustning av Proselins gård.
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Barn och ungdomsverksamheten
Förutom ridskolans verksamhet, där barn- och ungdomar är en viktig målgrupp, finns en
barn- och ungdomsverksamhet som leds av en ungdomssektion. Ungdomssektionen har
en styrelse, se organisation, som leder och fördelar olika arbetsuppgifter som t ex att
arrangera tävlingar och andra med och utan häst.
Ungdomssektionens styrelse utses i samband med årsmötet och ungdomar som är
aktiva i ridklubbsarbetet har företräde.
Barn- och ungdomsverksamheten är öppen för alla barn och ungdomar oavsett mål och
ambitioner. Möjlighet finns att delta på sina egna villkor men inom ramen för de
säkerhetsregler som gäller för alla verksamhet som arrangeras där hästar är en del av
verksamheten. Säkerheten ställer t ex krav på vilken utrustning eleverna måste bära som
t ex hjälm och säkerhetsväst. När det gäller övriga barn- och ungdomspolicy se bilaga 2
– Policy för barn- och ungdomsverksamheten.
Inom ridskolan finns följande utbildningstrappa som är en grund i gruppindelningen.
Varje ridgrupps delmål är Ridsportförbundets ryttarmärken från ”Märke I” och vidare.







Hästlekis 4-6 år – Lära känna hästen och dess miljö
Nybörjare från 7 år – Börja rida utan ledare
Barn – Självständigt kunna rida i skritt och trav
Ungdom – Självständigt kunna rida i skritt, trav och galopp och svårare ridvägar
Träningsgrupp light – Ryttaren sits och hjälper. Börja rida hästen i form
Träningsgrupp – Mer avancerad ridning, individuellt anpassad träning

I alla steg i utbildningstrappan varvas teori och praktik både vad gäller ridning men även
för säker hästhantering.
All ridverksamhet för barn- och ungdomar leds av utbildad personal.
Se vidare bilaga 7 – Utbildningsplan för Bjursås ridklubb för mer information om nivåindelningen.

Övrig verksamhet
Ridskolan har vuxengrupper, både nybörjare och fortsättningselever, som i princip följer
utbildningstrappan enligt bilaga 7 - Utbildningsplan för Bjursås ridklubb.
Ridklubben arrangerar träningar och tävlingar som är öppna för alla medlemmar utifrån
individens ridkunskaper.
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Anläggningen
Ridklubbens anläggning består av ett ridhus med fullstora mått (20m x 60m) en uteridbana, hagar, stall och en lägergård. Anläggningen underhålls dels av anställd
personal, dels av medlemmarna.
I stallet finns det 6 st stallplatser som hyrs ut till privathästar. Privathästägarna är
medlemmar i ridklubben och har möjlighet att delta vid ridklubbens aktiviteter och
påverka verksamhet som övriga medlemmar. Uppstallade privathästägare har avtal med
ridklubben som
reglerar ekonomiska frågor, ansvar och regler mm.

Prioriterade insatser 2015-2016:
Uteridbanan
Ny belysning på uteridbanan.
Proselinsgården
Färdigställande av farstun med isolering och klinker på golvet.
Lösdrift
Bygga en lösdrift för de minsta ponnyerna ovanför ridhuset.
Planerad insatser på längre sikt:
Nya uteridbana
Ny ridbana med måtten 80 x 30 meter planeras nedanför ridhuset. Publikplatser ska ligga
efter ridhusets långsida. Färdigt 2011 om ekonomin tillåter eller när vi fått tillgång till
marken.
Parkering
I dag finns begränsade möjligheter till parkering vid anläggningen vilket till viss del
begränsar möjligheterna till större arrangemang.
Ny parkeringsplats planeras därför nedanför stallet och bort mot ängen, sk. storflaket,
denna yta skall läggas i terrasser med en hårdgjord yta som uppgrusas, gärna med gräs,
på likvärdigt sätt som man bygger campingplatser.
Uteboxar
Gästboxar bredvid ridhuset.
Se vidare bilaga 8 - Anläggningen för mer information om anläggningen.
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Bilaga 1 - Lagar, förordningar och avtal som påverkar verksamheten
Lagar och förordningar
Vilka?
Djurskyddsbestämmelser för häst
Arbetsmiljölagen
Miljölagen
Ridsportförbundets förordningar
Brandskydd

Finns
på RK

Ansvarig av styrelsen utsedd
Ordinarie styrelse medl
Ordföranden
Ordinarie styrelse medl
Ridskolechef
Ordinarie styrelse medl

Avtal och överenskommelser som påverkar vår verksamhet
Vilka?
Ridhus AB
Kommunen
Privata
Arbetsförmedlingen
Vägförening
Ridelever

Vad?
Avtal
Beten, Proselinsgården
Beten, ryttare, hyresgäster
Löneavtal
Plogning, underhåll
Kontaktperson till styrelsen

Ansvarig?
Kassör
Ordförande
Ridskolechef/ordföranden
Kassör
Kassör
Ridskolechef/ordföranden

Bilaga 2 – Policy för barn- och ungdomsverksamheten


Ridklubbens barn och ungdomsverksamhet är tillgänglig för barn från 4 år till
ungdomar till och med 25 år.
 Ridklubben ska sträva efter att ge plats åt alla som är intresserade att delta i
aktiviteter utifrån de förutsättningar som finns. Ridgrupper anpassas t ex efter
ålder, kunskap och intresse. Hög säkerhet är en av de viktigaste förutsättningarna.
 Verksamheten ska
o präglas av glädje och god kamratskap. Mobbing, våld och rasism ska
motarbetas.
o bidra till att barns och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling
stimuleras i en positiv och trygg miljö.
o inte hindra barn och ungdomar från att jämsides med ridning utöva andra
idrotter.
o påverka barn och ungdomar till sunda levnadsvanor utan droger, alkohol,
tobak och doping.
o medverka till att barn och ungdomar får lära sig att ta hänsyn till kamrater
och ledare.
o bedrivas med hög säkerhet
 Då ridning könsmässigt är en ojämlik aktivitet satsar ridklubben på speciell
Killgrupp
.
Verksamheten bedrivs enligt Ridsportförbundets säkerhetsrutiner vid hantering av hästar.
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Bilaga 3 – Policy för tobak, alkohol, droger och doping
Rökfri anläggning
Bjursås ridklubb verkar enligt Dalarnas Folkhälsoråd och Dalarnas Ridsportförbund för en
Rökfri anläggning, vilket innebär:

Att rökning inomhus ej är tillåten.

Att rökning ej heller är tillåten för ridanläggningens besökare inom det ytterområde
som klubben nyttjar i anslutning anläggningen.

Att undantag från rökförbud utomhus medges vid större evenemang.
Alkohol, droger och doping
All verksamheten ska vara fri från droger och doping. Alkohol är undantagsvis tillåtet på
evenemang för vuxna utan häst. Alla ungdomsverksamhet ska vara helt fri från alkohol,
droger och doping. Detta gäller även ledare och föräldrar som deltar eller hjälper till i
ungdomsverksamhetens aktiviteter.

Bilaga 4 – Policy för miljö
Ridklubbens verksamhet ska bedrivas på ett så miljöriktigt sätt som möjligt.







Källsortera inom anläggningen
Spara på el, ridhus och stall ska t ex släckas när verksamheten är slut på kvällen
Spara på papper på kontoret
För tillbaka gödseln till kretsloppet
Använda miljövänligt material vid underhållsåtgärder inom anläggningen
Inhandla foder i sådan mängd att onödiga transporter undviks

Bilaga 5 – Policy för säkerhet
Vid uppsutten verksamhet ska högsta möjliga säkerhetsåtgärder följas enl Ridsportförbundets
regler. I ridskolan ska svårighetsgraden öka i den takt som varje individuell elev utvecklas.
Varje ridinstruktör och ledare ska ha utbildning eller erfarenhet av den verksamhet som han
eller hon leder. Äldre och erfarna ryttare ska föregå med gott exempel.
I stallet och vid all hantering av hästar ska råda lugn och ordning.
Vid skötsel, sadling och dylikt ska hästen vara uppbunden och vänd ut mot stallgången eller
hållas av någon. Hästen ska ledas med grimma och grimskaft om den ej är tränsad. Vid
ridning eller ledning av hästar i grupp ska hållas erforderlig lucka och avstånd.
Hästens utrustning ska vara anpassad till respektive häst. Vid uteridning i grupp anordnad av
klubben ska det medföras mobiltelefon, första förband och filt.
Vid all uppsutten verksamhet ska godkänd ridhjälm bäras.
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Ridskolan har hjälmar och säkerhetsvästar för utlåning.
Alla barn under 12 år ska alltid ha hjälm och säkerhetsväst på sig i stallet.
Alla barn över 12 år ska alltid ha hjälm på sig vid all hantering av hästarna.
Alla över 18 år rekomenderar vi att ha hjälm vid all hantering av hästarna.
Säkerhetsväst andvänds alltid vid hopplektioner och uteritter.
Klack på skorna är ett måste vid all ridning.
Om man som ryttare har långt hår, sätt upp det i en tofs för att undvika att fastna
någonstans.
Smycken i ansiktet är inget att rekomendera i stallet, de ska tas ur eller tejpas.
Alla tillbud ska documenteras och finnas i pärm på kontoret.
Varje eventuell olycka med skada som följd ska utredas och dokumenteras.
Föreningen tillämpar den krisplan som tagits fram av Svenska Ridsportförbundet.

Bilaga 6 – Policy för trafiksäkerhet
Till och från verksamheten och i samband med tävlingar genomförs många transporter.
Alla dessa resor utgör dels risker för barn och ungdomar men också en påverkan på
miljön i form av utsläpp och buller.
Bjursås ridklubb uppmanar ledare, föräldrar och övriga funktionärer att:












följa hastighetsbestämmelserna
anpassa hastigheten efter väderlek
använda en mjuk körstil som medverkar till lägre olycksrisk och bättre miljö
använda säkerhetsbälte
som förare av fordon med barn och ungdomar vara utvilad och i god balans
planera så att tidsbrist inte uppstår
undvika moment under körningen som ökar risken för olyckor
medverka till effektiva transporter d v s samåka till träning och tävlingar
för korta sträckor - använda cykel
av säkerhetsskäl undvika att köra in med bil fram till ridhuset, undantag ur o
ilastning av häst
föraren ska kontrollera att bil och släp körs lagligt när det gäller maxvikt för
fordonet totalt samt släpvagnens maxvikt

All ridning som sker utanför ridhuset och utomhusridbanan ska ske på trafiksäkert sätt
 Hästar och ryttare ska förses med reflexer vid ridning i mörker
 Hjälm och säkerhetsväst ska bäras.
 Ett första-hjälpen-paket ska medföras
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Bilaga 7 Utbildningsplan Bjursås ridklubb
I ridskolan används utbildningssteg för framförallt barn- och ungdomsgrupperna.
Mer om märken finns att läsa om på svenska ridsportsförbundets hemsida.
Hästlekis 4-6 år:
Umgås och pyssla med hästen i stallet, rida med ledare i skritt och trav, enkel teori
blandat med lek.
Nybörjare Från ca 7år:
Ridning: starta, stanna och styra, samt rida i skritt och trav utan ledare. Rida lätt i trav.
Ridvägarna snett igenom, volta, volt tillbaka och vänd rätt upp.
Rida över bommar i skritt och trav i lätt sits.
Teori: gå in till hästen på rätt sätt, borsta, kratsa hovar, leda hästen samt med hjälp sadla
och tränsa. Ta på och av en grimma. Känna till de viktigaste stallreglerna.
Märke I (vitt):
Dressyr specialprogram märke I.
Bom och cavalettiserie.
Teori: Upp och avsittning. Hästens kroppsdelar, ridhästens mundering, hästens färger
och tecken, ridlära, ridbanans vägar och hästens kroppsspråk.
Märke II (grönt):
Dressyr specialprogram märke II.
Hoppa enkel bana med bom/cavalettiserie samt två hinder, kat A: 30 cm kat B: 40 cm kat
C: 50 cm kat D/häst: 60 cm.
Teori: Sadling och betsling, grunderna i munderingsvård. Hästens dagliga skötsel,
visitation, hästens kroppsdelar, hästens färger och tecken, ridbanans vägar, ridlära,
enkelt om hästens beteende och enkel foderlära.
Märke III (rött):
Dressyr program LC:1
Hoppa bana med 4 hinder, kat A: 40 cm kat B: 50 cm kat C: 60 cm kat D/häst: 70 cm
Teori: Munderingens avpassande, munderingsvård och tillpassning av stigläder och
sadelgjord – uppsuttet. Något fördjupade kunskaper i: ridhästens mundering, hästens
kroppsdelar, hästens färger och tecken, hästens dagliga vård, regler för ridning på
ridbana, visitation av häst, foderlära, ridlära, enkelt om hästens beteende och
grundregler för tävlingsdeltagande.

12

Märke IV (gult):
Dressyr program LB:1
Hoppa bana med 6 hinder, med god sits, balans och följsamhet.
kat A: 50 cm kat B: 60 cm kat C: 70 cm kat D/häst: 80 cm
Teori: Visa häst vid hand. Fördjupade kunskaper i hästens; anatomi, hovbeslag, hästoch stallvård, hästens närmiljö, hästens delar, hästens färger och tecken. Sjukdomslära,
stallovanor och foderlära.
Brons:
Dressyr lägst godkänt LB:1.
Banhoppning med minst 8 hinder, kat A: 60 cm kat B: 70 cm kat C: 80 cm kat D: 90 cm
häst: 100 cm.
Teori: Sadling och betsling, tillpassning av ridmundering, dekorativ hästvård,
bandageläggning, upp och avsittning, tillpassning av stigläder och sadelgjord – uppsuttet.
Hästkännedom, hästsjukvård, allemansrätt, trafikregler och tävlingskunskap.
Träningsgrupp light:
I en träningsgrupp light rider färre antal elever, max 6 st. På så sätt får du mer
Individuell hjälp med din ridning . Passar dig som har lite högre mål med din ridning och
vill spetsa din ridutbildning. För att hålla nere priset så har du även ett par
stalljourpass/termin.
Träningsgrupp:
I en träningsgrupp rider färre antal elever, max 5 st. På så sätt får du mer
individuell, träningsinriktad hjälp med din ridning . Passar dig som har högre mål med din
ridning och vill spetsa din ridutbildning. Träningselever har möjlighet att tävla på ridskolan
ponnyer/hästar. För att hålla nere priset så har du även flera stalljourer/termin.
Träningsgrupp finns med både dressyr och hopp inriktning.
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Bilaga 8 - Anläggningen

Ridanläggning
Ridhuset
Ridhuset är en byggnad som har godkännda mått för utbildning, tävling och övriga
funktioner. Bra hygien och rätt miljö för hästarna och ryttarna.
Nytt underlag februari 2015 från Expåra Geo-gum-tex.
Stall
Stallet har högt i tak med ordentlig ventilation, det finns både boxar och
spiltor. Gödselhanteringen fungerar bra då en lokal entreprenör hämtar gödslet och
återvinner detta. Klubbens foder köps externt i dag. Sommartid betar hästarna på marker
runt anläggningen och under några veckor i Björsberg.
Uteridbana
Ute ridbanan används på lektionerna när vädret tillåter. Den nyttjas för framridning vid
tävlingar.
Parkering
I dag finns begränsade möjligheter till parkering vid anläggningen vilket till viss del
begränsar möjligheterna till större arrangemang. Parkeringsmöjligheter finns även
nedanför den stora ladan.
Hagar
Ridklubben har tillgång till stora hagar både vintertid och sommartid.

Proselingården en 1800-tals gård
De senaste åren har Proselinsgården genomgått omfattande renoveringsarbeten för att
idag kunna användas som kurs- och lägergård med möjlighet till att hålla mindre möten,
festarrangemang och boende. Vi har plats för 50 sittande gäster samt 20 sängplatser.
I framtidsvisionerna finns planer på att renovera uthuslängorna med
uthyrningslägenheter, gäststall och flera duschar.
Mat och förtäring i samarbete med Dössbergets Värdshus.
Möjliga målgrupper:
 Egna ridläger på klubbnivå
 Ridläger sommartid där klubben arrangerar läger för gäster med egen eller
klubbhäst, målet är att kunna köra 1-2 veckor läger / sommar.
 Skidklubbar för träning då elljusspåret finns i nära anslutning.
 Övriga föreningar och sällskap som vill ha övernattning.
 Bröllopsfester, konferenser och kick off arrangemang med ridning åt företag och
föreningar.
 Skolklasser som vill göra kick off eller avslutningsträffar.
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Huvudbyggnaden
 Köket är nyrenoverat med diskbänk, el & vedspis, diskmaskin, kyl & frys, skåp och
bänkar.
 Stora rummet och kammaren har tillsammans med utrustas som matsal med
öppen spis med insats.
 Övre våningen finns det 20 sovplatser.
 Dusch och toalett finns på nedre våningen och en toalett på över våningen.
Uthusen
 Drängkammaren som ligger i övre plan i nedre delen av uthuslängan. Den
kommer att renoveras och utvecklas med ytterligare två rum i samma våningsplan.
Där man totalt kommer att få tio bäddar i våningssängar.
 I nedre våningen kommer det att gjutas en betongplatta med värmeslingor, direkt
under gamla drängkammaren. Där ska vi inreda handikappanpassad toalett, enkla
toaletter, bastu och omklädningsrum.
 Ny entré med farstukvist.
 Personalrum med dusch, enkel köksdel, vilorum med egen ingång byggs under de
nya rummen vid drängkammaren.
Garage – verkstad
 Väggen mot personal och sanitära delen muras upp av lekastenar och putsas
samt att övriga väggar gipsas, sedan kan denna lokal användas som traktorgarage. Vallabod ska ordningsställas.
 Uthusvinden ovan garaget en trappa upp kan användas till förråd för klubbens
utrustning mm. Man kan även lägga golv ovanpå drängkammaren och använda
som förråd.
Ponnystallet – gäststall
 Detta stall är färdigt att använda om man fixar vattnet, med plats för fyra
Ponnyer.
Logen
 Golvet ska läggas om och förstärkas sedan ska belysning installeras, en vägg mot
”höskullen” ska avskärma denna lokal så man kan sätta in en enkel diskbänk - för
sommarbruk. En serveringsdisk och bord och bänkar. Kiosk – festservering och
kan även fungera som cafeteria under tävlingar. Plats för ca 60 personer som
fikar. Här kan klubben också ha sommarfester.
Ladan på gården
 Ladan ska ställas på en fastare grund och nytt golv anläggas. Den kan sedan
användas som aktivitetshus. Dansloge vid fest osv.
 När dessa lokaler är färdiga kan klubben köra sina egna fester.
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