
Hej Torningar!

Vi vill önska er en härlig sommar och även ge er en inblick i vad som händer i Torns
kommittér.

Anläggningskommitté
För några veckor sedan var det arbetsdag i föreningen. Stort tack alla som gav vår
anläggning kärlek och omtanke. Vecka 28 fortsätter arbetet med anläggningen med
sommarjobb för Torns ungdomar. Förra året tvättades och målades sargen i stora ridhuset
och i år är det dags för sargerna i mellanridhuset och i lilla ridhuset att få välbehövlig
uppfräschning. Ca 15 ungdomar kommer att sommarjobba under Anna Erikssons fina
ledning.

Som ni säkert vet är harven som sitter på traktorn på lagning sedan en tid.
Anläggningskommittén har lyckats låna en tillfällig harv som används på söndagsmorgnar
och så kör vi med vår fyrhjuling i veckorna och på helgerna. Senaste besked från
mekanikern är att vår ordinarie harv snart är lagad och kan levereras till Torn. Fram tills dess
håller vi våra underlag i bästa skick på bästa sätt med låneharv och fyrhjulingsharven. Vi har
en ny traktor på gång! Någon gång efter sommaren kommer en sprillans ny New Holland till
traktorgaraget. Är du intresserad av att köra traktor och/eller fyrhjuling - kontakta
anläggningskommittén.

Det nya staketet längs Västratornsvägen ramar in vår anläggning på ett fint sätt, ökar
säkerheten för ekipagen på galoppspåret samt möjliggör att hästarna kan beta gräset. När
hästarna gör en del av jobbet minskar vi arbetsbelastningen på personal och ideella och
likaså koldioxidutsläppen när vi inte kör bensin- och dieseldrivna maskiner och redskap lika
många timmar. Bra!

Utbildningskommitté
Vi i utbildningskommiteén vill tacka för en spännande och kunskapsbärande termin.
Under våren har vi i vanlig ordning arrangerat hoppträningar på torsdagar med många nöjda
deltagare. Men för att våra medlemmar ska få tillgång till ännu mer hoppning har vi även haft
Ann Langgaard som gästtränare och med stor belåtenhet hos er medlemmar. Henne
kommer ni se mer av framöver.

Men hoppträning är inte allt man kan göra med hästen och ibland behövs ny, annorlunda
kunskap för att våra hästar ska få en mångsidig träning. Miljöträning var något som vi tog
tillbaka till torns där deltagarna fick träna på att hantera diverse ruggigheter. Under  våren
har vi även arrangerat en tömkörningskurs, terrängträning och en gröntkortkurs.

Aktiviteter som har varit mycket uppskattade och som vi kommer fortsätta att arrangera. Nu
inför sommaren är vi i full gång med att planera kommande höst och vi kommer fortsätta
med favoriterna och mer. Hoppning, tömkörning och agility är bara några exempel på
aktiviteter som kan dyka upp för anmälan i höst.

Vi ses då! En trevlig sommar önskar UK.



Tävlingskommitté
Under våren anordnades öppen bana (hoppning/dressyr) och pay and ride med nästan 50
startande. Vi blev tyvärr tvungna att ställa in vårens pay and jump

Vi planerar för pay and ride 28 augusti och pay and jump 24 september och hoppas på stort
deltagande!

Att få representera vår klubb i ett av våra lag är något av det roligaste som finns.
Gemenskap, spänning, laganda och glädje! Under våren har vi haft två lag i
ponnyallsvenskan dressyr i div 1 och div 3 och ett i allsvenskan hoppning häst och ponny div
3. Intresseanmälan för höstens lag finns upplagt på hemsidan och senast 20 juni vill vi ha
din anmälan.

Under hösten kommer vi även börja med förberedelserna inför vår populära luciatävling och
vi behöver din hjälp som funktionär. Mer information om bokning av pass kommer att komma
ut.

Vi efterlyser även medlemmar med tävlingserfarenhet som vill gå med i vår kommitté. Vi
utlovar trevliga möten och stort engagemang!

Sponsorkommitté
Vi är jätteglada att ha tecknat nya sponsoravtal med LKF, JM, Innecta och Hööks under
våren. Det ger stort värde till vår verksamhet. Jägaren har fått ny ägare som vi kommer att
kontakta för att förhoppningsvis kunna fortsätta vårt samarbete. Vi har även kontakt med
Granngården inför höstens aktiviteter. Under våren har vi också hjälpt till att söka
kommunens stora och viktiga bidrag.

Den 14:e maj hade vi en lyckad (men lite blåsig) ponnyridning för LKF på Stångbydagen.
Bay och Lake tog väl hand om glada barn som ville prova på att rida.

Cafeterian har fått en storstädning och ny spis och frys för att vara redo inför ridlägren i
sommar.

Om ni har tips på nya sponsorer så tveka inte att höra av er till SpK (sponsor@torns.org).

Ponnystallkommitté
Äntligen har vi kunnat flytta tillbaka till loftet. Nu med nytt fint golv, större plats/box och en
plats till varje häst.

SK tjatar och påminner ständigt att stallgäster ska fylla i LOK-boken. Detta är för att varje X
ger pengar till föreningen. Med de pengarna kan föreningen förändra, förbättra och utveckla
verksamheten.

Sommarstäd och sommarstall är alldeles runt hörnet. I år har SK planerat all stallstädning i
juni månad så inom kort kommer det glänsa.
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Under sommaren är det ett stort gäng hästar som åker på bete och några hästar från
Axelgård kommer upp och håller ponnierna sällskap.

Efter sommaren hoppas vi att vi har fyllt alla våra stallplatser och står redo för en aktiv höst.
Innan höst, regn och våta täcken kommer jobbar SK med att få klart täckeshängare på loftet.

Axelgårdkommitté
Vi har haft en arbetsdag där vi satte staketstolpar och såg över våra gräshagar.

Nästa helg, 10-12 juni, fortsätter vi arbetet med hagarna men då genom att lägga grus i
grushagarna och i vår nya gång i gräshagarna. Allt för att skapa förutsättningar till maximal
säkerhet vid in och utsläpp i hagarna och för att hästarna ska stå så torrt som möjligt under
vinterns leriga tid.

Vi planerar för sommarjobben som vi gör för att passa på att rengöra och underhålla stallet
och byggnaderna när hästarna är på sommarnöje.

Vi kommer ha några boxar lediga med inflyttning efter sommaren så rekryteringsarbetet har
startat. Hör av dig till Axelgårdskommitten om du vill bli en del av vårt glada lag!

Trevlig sommar önskar vi Axelgårdare.

TRU
TRU höll under våren i ett “våffeltriathlon” för ridskoleeleverna. Det var ett triathlon på
våffeldagen som avslutades med våfflor.

Under hösten kommer TRU anordna klubbmästerskapen och minimästerskapen. Det
planerar för fullt och vi hoppas att så många som möjligt vill vara med. Mer information
kommer i höst.

Vi har även andra ideer som vi funderar på, bland annat loppis.

Webmaster
Roligt att många skickar in tävlingsbilder till Instagram! Det går bra att skicka via vår mail
webbadmin@torns.org eller skicka ett dm. Att våga delta i sin första tävling kan vara minst
lika stort som att vinna så alla bidrag tas tacksamt emot!

Behöver du boka ridhus eller vill publicera något på vår hemsida/facebook/Instagram så är
det oss du ska kontakta! Tänk på att du behöver medgivande från personerna på bilder.

—————————————————————-

Trevlig sommar!☀ /Torns ryttarförenings kommittéer
Tycker du det låter spännande och vill engagera dig mer i föreningen? Ta kontakt med
styrelsen/kommittérna. Du hittar kontaktuppgifter på hemsidan.
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