Hej Torningar

🍂

Nu har vi kommit en bra bit in på hösten och vad mycket positivt som händer i vår förening!
Stort tack till våra medlemmar och personal som arbetar aktivt för att skapa en så trivsam
förening som möjligt. Har du som stallgäst eller fodervärd inte hunnit gå med i någon
kommitté än, ta kontakt med en idag! Står du inte på anläggningen är du givetvis också
välkommen att vara med.

Verksamhet
Verksamheten startade höstterminen med en till stor del ny personalstyrka. Sofia och
Matilda i stallet, Rickard på fastighet, Anna och Elin som ridlärare och Linn som
verksamhetschef. Vi har gjort vårt bästa för att komma in i rutinerna och bidra med små och
stora förbättringar. I slutet av september välkomnade vi även Julia i gänget och hon kommer
arbeta främst med ridskolan och våra fodervärdar.
Ridskolan har rullat på som vanligt med fulla grupper och många ridsugna barn, ungdomar
och vuxna. Vi har introducerat Mounted Games och sitsträning i grupperna för att hålla nere
belastningen på hästarna under tiden några var isolerade. Detta var väldigt uppskattat och
kommer läggas in mer under nästa termin.
Tyvärr fick vi pga smittan ställa in lite aktiviteter under höstlovet men planerar att genomföra
dem längre fram. Dom kurserna vi kunde genomföra var mycket uppskattade och blev
snabbt fulla. Vi tar gärna emot önskemål på aktiviteter ni önskar till ridskolan@torns.org. Just
nu är planeringen för julen i full gång!
Verksamheten har köpt in lite nya hästar, Pärlan, Cheva och Diddi. Dom är fortfarande lite
nya på jobbet och kommer gå mer och mer i ridskolan efterhand. Alla har hittat var sin
fodervärd som hjälper dom till rätta. Femi har fått ett nytt hem i Varberg där hon bor hos en
familj på egen gård och går lugnare turer i skogen med barnen i familjen.

Styrelse
Styrelsen har under sommaren och hösten haft möte varannan måndag kväll. Vartannat
möte är ett beslutande möte, ett så kallat ordinarie möte, och vartannat möte är ett tillfälle för
oss att diskutera ärenden och projekt som vi inte hinner diskutera under ordinarie möte.
Det projekt som vi kanske har arbetat mest intensivt med är att upprätta nya
personalutrymmen. Styrelsen ser en stor betydelse av en trivsam och attraktiv arbetsplats
för våra medarbetare, och därför är vi båda glada och förhoppningsfulla om att hitta en riktigt
bra lösning med dusch, matsal, omklädningsrum, fikamöjligheter och mötesrum. Prognosen
är att projektet kommer att realiseras under 2023.
Styrelsen har också arbetat med rekrytering av nya tjänster i samband med att personal har
gått vidare till nya sysselsättningar. Vi är väldigt glada över våra nya medarbetare, och vi
hoppas vi delar den glädjen med er medlemmar!

Gå gärna in på hemsidan och läs våra mötesprotokoll. Ni hittar dem under Föreningen >
Dokument > Styrelsen 2022.
Just nu arbetar vi med att förbereda årsmötet 2023. Vi bereder förslag till budget och
verksamhetsplan för nästa år, och vi går igenom och uppdaterar det tioåriga ramprogrammet
som tidigare tagits fram.

Anläggningskommittén
I september bjöd vi in till den andra av årets två arbetsdagar. Under en trevlig och intensiv
förmiddag ägnade vi oss åt reparationsarbeten i bland annat mellanridhuset; busk- och
gräsklippning; dikesröjning; fix med terrängbanan m.m. Efteråt åt vi en god lunch
tillsammans och konstaterade än en gång hur mycket vi kan uträtta på bara några timmar
när vi är många som hjälps åt!
I AK blickar vi nu framåt mot 2023 och förbereder oss inför vintern genom att se över rutiner
för sandning, saltning och snöröjning. Ett annat återkommande arbete är underlagen i våra
ridhus och på utebanan. Vi har haft hjälp av vår underlagsexpert Micke Nord med den årliga
genomgången och han har hållit i en uppskattad utbildning för våra harvare.
Utebanan är i stort behov av bevattning för att vara ridbar även under torra perioder och vi
undersöker möjligheten att lösa detta framöver med hjälp av en vattentank som monteras på
traktorn. I största möjliga mån kommer regnvatten från taket på Rönnströmska ridhuset att
användas till bevattningen.
Vi har också under sommaren bjudit in alla intresserade till att prova på och lära sig att köra
föreningens fyrhjuling. Fyrhjulingen är ett bra komplement till traktorn och kommer framöver
att kompletteras med en gräsklipparmodul. Någon gång runt årsskiftet kommer vi att få
levererat en fabriksny traktor som föreningen kommer att hyra i perioder om 36 månader. På
den nya traktorn kommer befintlig utrustning såsom harv och lyftarm att fästas. Den
nuvarande traktorn kommer därefter att säljas.
I Rönnströmska ridhuset har vi tagit in offert för att installera ny energisnål ledbelysning. Då
det kostar mycket pengar för föreningen när belysning i ridhusen och på utebanan lämnas
på ser vi också över möjligheten till belysning via rörelsedeckare. Vi undersöker även om vi
kan koppla bort eltrådar i de hagar som inte används för tillfället, allt för att minska vår
elförbrukning. Har ni frågor, idéer eller vill vara med i vårt glada AK-gäng är ni alltid
välkomna att höra av er till oss, anl@torns.org

Tävlingskommitté
Vi har haft en händelserik start på hösten med Pay & Ride/Öppen bana och Pay &
Jump/Öppen bana. Vi är glada för att vi lyckades locka många startande, många ekipage
från Torns men även många ekipage utifrån. Vi har fått höra att vi har en fin anläggningen
och trevliga funktionärer så det ska vi vara stolta över!

Arrangemangen har gett oss bra övning inför vår viktigaste tävling för året, Luciatävlingarna
10-11 december, som vi är i full gång med att förbereda. Anmälan är öppen så skynda in och
anmäl dig om du inte redan gjort det.
Vi är även i planeringsstadiet av serietävlingarna som anordnas i början av 2023 och en
enkät har skickats ut i vår medlemsgrupp på facebook “Torns RF Medlemsgrupp” för att få
input från er alla! Är du inte medlem i gruppen så gå gärna med så du inte missar något.
För att vi ska kunna hålla så bra tävlingar som möjligt deltar några av oss på Skånes
ridförbunds Tävlingsledarutbildning. Vi har också haft teknikgenomgång och teknikrummet
har fått en välbehövd städning.
Vi vill passa på att tacka alla som ställer upp som funktionärer på våra tävlingar! Har ni
feedback hur vi kan göra våra tävlingar ännu bättre, både som funktionärer och som
tävlande är ni välkomna att kontakta oss på tavling@torns.org

Sponsorkommitté
Vi är glada över att fortsätta samarbetet med våra sponsorer JM, LKF, ICA Jägaren, Hööks,
Granngården och Innecta. Under hösten har vi öjobbat på att försöka hitta ytterligare några
bra pris sponsorer till våra tävlingar.
Inför jul har vi säkrat de två bästa julklappstipsen, almanackor med våra snygga ponnyer och
varma sköna mössor med Torns logga på. Mer information kommer om var och när de går
att köpa.
Caféet har varit igång under Pay&Ride och Pay&Jump i ett lite enklare format. Inför Lucia
ser vi fram emot att kunna skapa julstämning uppe i caféet med lussekatter, pepparkakor
och varm mat till frusna tävlande.
Om ni har tips på något företag som ni tror kan vara intresserade av att sponsra Torns så
kontakta oss på sponsor@torns.org. Tveka inte att höra av er om ni har andra tips på vad vi
kan göra för att dra in extra pengar till föreningen.
Vi vill också passa på att efterlysa fler medlemmar till vår kommitté, vi vill gärna bli några till!

Ponnystallkommitté
Under hösten har stallet fått flera nya hästar och fodervärdar. Vi hälsar dem varmt välkomna
och har utsett faddrar som kan hjälpa dem att komma in i rutinerna och reglerna som gäller
på Torns. Vi har också justerat befintliga rutindokument så att man lättare ska veta vad som
gäller. Fint att se att alla har funnit sig till rätta trots den lite tråkiga smittan vi har drabbats av.
En del nytillkomna fodervärdar kommer att få faddrar inom kort.
Lagom till höstrusket kunde vi inviga täckesloftet. Nu har alla hästar tilldelats hängare och en
liten plats för täcken undertill. Känns skönt att vi äntligen kan använda utrymmet ovanför
Linns kontor på ett vettigt sätt.

Vi har sett över rutinerna i stallarbetsschemat, vilket vi gör kontinuerligt för att allt ska
fungera så smidigt och bra som möjligt. Nu med många nya i stallet är det viktigt att vi alla
hjälps åt att vänligt påminna om saker som glöms bort, och fråga om ni känner er osäkra på
vad som gäller. Eftersom vi inte längre sopar vid kvällsfodringen för att förbättra miljön för
hästarna är det extra viktigt att vi alla sopar efter oss själva när hästen har stått uppställd i
gången. Glöm inte heller att fylla hästarnas hinkar med vatten vid morgonfodring, tuss och
kvällsfodring (gäller bara de hästar som har en vattendroppe på sin box).
Under hösten har vi också haft möte med den nya personalen där vi gått igenom våra
respektive ansvarsområden. Väldigt kul att alla nu är på plats!
Vi fortsätter också tjata om LOK-boken. Glöm inte att gå in och fylla i er närvaro där. Varje
kryss ger viktiga pengar till föreningen.
Vi kommer också att se över skåpsfördelningen inom kort och säkerställa att alla hästar har
ett skåp tilldelat där ägare/fodervärdar kan ha sina saker. Tänk på att namna alla saker som
inte är i skåpen. Annars är det lätt hänt att sakerna byter plats, särskilt under
lektionsdagarna.
Vi förbereder också stallmöte och pysseldag. Mer om det inom kort!

Ponnystall Hagkommitté
Hagkommittén organiserade en efterlängtad arbetshelg i september. En stort lass grus (160
m3) fördelades ut i Ponnystallets hagar. Vi summerar en lyckad helg med fint väder och
mycket arbetsglädje!

Axelgårdkommitté
Axelgård har efter stor omsättning av stallgäster återigen alla boxar uthyrda. Från 1 oktober
har vi personal som hjälper till med morgonutsläppet och lunchfodringar. En arbetsdag har
genomförts där fokus var på Bäckahagarna, då många släp av kvistar, ogräs, björnbär etc
kördes till tippen. Vi har även tömt och städat vårt mellanförråd och håller just nu på med ett
projekt som innefattar montering av 15 nya garderober i detta utrymme. Elen i hagarna är
inte bra. Detta ses över och kommer troligtvis vara klart innan jul.

TRU
Vi ser fram emot helgen 26-27 november då vi anordnar Klubb- och Minimästerskap för
ponny och häst. Anmälan görs i tdb och länk till funktionärsschemat finns på hemsidan.

Webmaster
Behöver du boka ridhus eller vill publicera något på vår hemsida/facebook/Instagram så är
det oss du ska kontakta på webbadmin@torns.org. Tänk på att du behöver medgivande från
personerna på bilder. Har du tävlat och vill att ditt resultat publiceras så skicka bild och
resultat.

/ mvh styrelse, kommittéer och personal
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